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EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2013-SSP 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO POR MEIO DA 
INTERNET 

 
TIPO: Menor Preço 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global 
 
PROCESSO  Nº: 050.001.266/2013 
 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de licenças perpétuas, treinamentos oficiais da 
fabricante e tutorial on-line, implementação evolutiva e operação assistida da solução CA Clarity™ 

PPM, bem como serviços de suporte e manutenção por 12 (doze) meses, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital, em lotes assim 
discriminados: 

LOTE 1 – Licenças perpétuas da solução CA Clarity™ PPM; 

LOTE 2 – Treinamentos oficiais da fabricante e tutorial on-line – CA Productivity 
Accelerator for CA Clarity™ PPM 

LOTE 3 – Implementação evolutiva e operação assistida 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08:00 horas do dia 19/09/2014. 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:01 horas do dia 19/09/2014. 
 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 08:45 horas do dia 19/09/2014. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Toda a referência de tempo estabelecida no presente Edital 
corresponde, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 
 
EDITAL: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 
www.comprasnet.gov.br. 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 
O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para contratação do objeto 
especificado no Anexo I deste Edital. 
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Federal nº 7.174/2010; Decreto Distrital nº 34.509/2013; Lei Complementar nº 123/2006; Decretos 
Distritais nº 25.966/2005 (art. 7º), nº 26.851/2006, nº 33.608/2012 e nº 34.637/2013; e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, além das demais normas 
pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 
promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para 
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado pela Portaria nº 73/2014, de 11/08/2014, 
publicada no DODF nº 164, de 13/08/2014, página 33, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica 
www.comprasnet.gov.br, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo 
licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade 
da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de 
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 
O Edital estará disponível gratuitamente no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço 
eletrônico www.comprasnet.gov.br, UASG 450107 – Secretaria de Estado de Segurança Pública 
do DF e http://licitacoes.ssp.df.gov.br. 

1. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1.1. Para impugnar o presente Edital qualquer pessoa poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que 
antecederem a abertura da sessão pública, na forma eletrônica pelo endereço eletrônico 
licitacoes@ssp.df.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 
14h00min às 18h00min. 
1.1.1. Caberá ao(a) pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
1.1.2. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para realização do certame, 
somente se houver alteração no tocante à formulação da proposta de preços. 
1.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao(a) 
pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço licitacoes@ssp.df.gov.br, de 
segunda a sexta-feira nos horários de 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min. (Art. 
19 do Decreto Federal nº 5.450/2005). 
1.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo(a) Pregoeiro(a) por meio de fax 
ao número informado pelo interessado e no site www.comprasnet.gov.br, ficando todos os 
Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a). 
1.3. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 10.520/2002, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, preferencialmente na forma eletrônica pelo endereço licitacoes@ssp.df.gov.br ou 
na Comissão Permanente de Licitação no Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Bloco A, 
Ed. Sede da SSP/DF, 1º andar, sala 109 – Asa Norte – Brasília – DF, CEP 70.620-000, de 
segunda a sexta-feira nos horários de 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto 
desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: 

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacoes@ssp.df.gov.br
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D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n° 23.546/03, desde que atendido o 
disposto nos subitens 7.3, 7.4 e 7.5 deste Edital; ou 

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos 
vencidos, desde que atendidas às exigências do subitem 7.2 do edital. 

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela 
decorrente: 

2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital, as que estejam punidas com suspensão do direito de 
licitar ou contratar com órgãos da Administração Direta e Indireta dos entes da Federação (União, 
Estados, Distrito Federal e/ou Municípios), e as empresas que estejam impedidas de licitar e 
contratar com a Administração Direta e Indireta da União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 

2.3.2. Empresas ASSOCIADAS em consórcios e pessoas físicas; 

2.3.3. Servidor ou dirigente da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, 
entidade contratante e responsável pela licitação; 

2.3.4. O autor do Termo de Referência, pessoa física ou jurídica, que mantenha qualquer vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a Secretaria de 
Segurança Pública ou o responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários; 

2.3.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de 
referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 

2.3.6. Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar 
de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração 
pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por 
meio de (Decreto nº 32.751/11, art. 8º): 

I - contrato de serviço terceirizado;  

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

2.3.6.1. Considera-se familiar de agente público, o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 

2.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o 
mesmo lote desta licitação. 

2.5 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.5.1. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data de publicação da no DODF, para assinatura da respectiva Ata de Registro de 
Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo 
adjudicatário até o segundo dia útil após a convocação e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pelo órgão gerenciador; 
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2.5.1.1. O não-atendimento da convocação para assinar a Ata, sem motivo devidamente 
justificado e aceito, faz incidir as sanções cabíveis na espécie, conforme regulado na legislação 
pertinente. 

2.5.2. O sistema de registro de preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 
indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo 
com suas necessidades; 

2.5.3. O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 12 
(doze) meses, contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, 
incluindo as prorrogações possíveis. 

2.5.4. A ata de registro de preços destina-se ao atendimento exclusivo da demanda da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão gerenciador, e não haverá autorização 
para adesão. 

2.5.5. Durante o prazo de validade do registro de preços a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública do Distrito Federal não ficará obrigada a comprar os produtos objeto deste pregão 
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a 
outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação 
pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade 
de condições. 

2.5.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando a Secretaria de Estado de Segurança Pública optar pela aquisição 
por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 

2.5.5.2. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, órgão gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados, sendo considerados compatíveis com os de mercado, 
os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria 
de Estado de Segurança Pública. 

2.5.5.3. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de 
mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 

2.5.5.4 Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, e o gerenciador da Ata deverá convocar os demais fornecedores, caso haja, visando 
igual oportunidade de negociação. 

2.5.6. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o 
gerenciador procederá a revogação da Ata. 

2.6 - DO PREÇO 

2.6.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da 
proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.6.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta 
licitação. 

2.6.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, 
admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, 
nos termos da legislação de regência. 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
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3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, 
até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro 
dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos 
do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado 
endereço. 

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos 
neste Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, obtida no site www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Para obtenção de chave e senha para seus representantes o licitante deverá estar 
previamente cadastrado no site www.comprasnet.gov.br. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 
ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica pra realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema ou a SSP/DF, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 

4.5. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de 
procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para 
praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, 
proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 
estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.6. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas 
em qualquer Pregão Eletrônico realizado no “COMPRASNET”, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa da Administração, devidamente justificada. 

4.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas no Edital e 
declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação Anexo V. 

4.8. As licitantes deverão preencher no campo próprio do sistema COMPRASNET, a Declaração 
de Elaboração Independente de Proposta, conforme Anexo VI. 

4.9. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma Licitante. 

4.10. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para 
o mesmo lote desta licitação. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante. 

5.4. Os licitantes deverão inserir proposta com a especificação das licenças e a descrição dos 
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serviços e o valor unitário e total de cada item que compõe o lote, em moeda nacional do Brasil, 
até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

5.4.1. Não serão aceitas propostas que não contenham a descrição do material a ser fornecido, ou 
as que contenham as expressões “idem edital”, “conforme edital”, “vide edital” ou que se 
assemelhe a estas. 
5.5. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) protocolar(em) sua(s) proposta(s), em língua 
portuguesa, juntamente com a(s) documentação(ões) de habilitação, em envelope fechado e 
identificado o pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração 
dos vencedores no Sistema, na Comissão Permanente de Licitação no Setor de Administração 
Municipal, Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede da SSP/DF, 1º andar, sala 109 – Asa Norte – Brasília - 
DF, devendo a(s) proposta(s), ser preenchida de acordo com o modelo constante do Anexo 
X: 

a) Ser impressa, em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço, 
números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 

b) Conter preço unitário e total de cada item que compõe o lote; preço total de cada lote e o total 
geral, de acordo com o modelo de proposta constante do Anexo do Termo de Referência (os 
valores de cada item do lote não poderão ser superiores aos valores estimados na planilha do 
Anexo do Termo de Referência), devendo estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, 
embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham 
a incidir sobre o objeto desta licitação; 

c) Conter a indicação de todas as características dos produtos e serviços cotados, com 
especificações claras e detalhadas, de forma a demonstrar que atendem as especificações 
constantes no Anexo I deste Edital; 

d) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua entrega; 

e) Conter prazo de entrega, instalação e configuração das licenças, de acordo com o que 
estabelece o item 20 do Termo de Referência – Anexo I do Edital e o prazo de execução dos 
serviços de acordo com o item 10.4 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. Esses prazos 
serão contados conforme estabelecido nos citados itens. 

f) Conter, anexo, Termo de Confidencialidade, conforme modelo exigido no ANEXO IV deste 
Edital; 

5.6 Caso o prazo de que trata o item 5.5, letra “d”, não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

5.7. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços 
oficiais ou estimados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF. O desrespeito a 
essa regra levará o lote a ser considerado fracassado, caso não se obtenha êxito com a 
negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação. 

5.8. As propostas que estiverem incompletas e/ou em discordância com as especificações 
prescritas neste edital, serão desclassificadas. 

5.9. Caso os prazos de que tratam o item 5.5 não estejam expressamente indicados na proposta, 
os mesmos serão considerados como se nela estivesse para efeito de julgamento. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.10. Havendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os 
valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado estes últimos, devendo o(a) 
Pregoeiro(a) proceder às correções necessárias. 

5.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 
evidentes erros formais. 

6. DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço ofertado para o lote, não 
sendo aceito valor acima do estimado, divulgado no Anexo I (Termo de Referência) e desde que 
atendidas às condições estabelecidas neste Edital. 

6.2. O(A) Pregoeiro(a) poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores 
técnicos internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes dos materiais objeto deste 
Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento da documentação e das 
especificações do material contida na proposta, definindo nova data para continuidade da sessão 
licitatória. 

6.3. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 
no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

6.4. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 

6.5. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis, global e unitário por lote, assim entendidos: 

I – preços excessivos, quando, após o encerramento da fase de lances e/ou negociação direta, os 
mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato 
Convocatório/Anexo; 

II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando o 
licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não 
demonstrado, será desclassificado. 

6.6 Os preços oferecidos, global e unitário por lote, devem estar compatíveis com os praticados no 
mercado. 

6.7. A partir do horário previsto no sistema e informado no edital, terá início a sessão pública do 
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

6.8. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e valor. 

6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo(a) 
pregoeiro(a) para a abertura da sessão de lances e as seguintes condições: 

6.9.1. Somente poderão oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema; 

6.9.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar; 

6.9.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira 
colocação com a finalidade de se disputar as colocações subsequentes. 

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado vedado à identificação do detentor do lance. 
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6.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) pregoeiro(a). 

6.12. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13. As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido 
por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
observadas as seguintes regras: 

6.13.1. As Proponentes deverão para isso fazer o seu devido enquadramento como ME ou EPP 
em campo próprio no sistema, quando do cadastro de sua proposta, DECLARANDO, conforme 
Anexo IX, assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 45 e que não se enquadram nas 
situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

6.13.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.13.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior 
ao melhor preço (§ 2º do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006). 

6.13.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado (inciso I, artigo 45 da Lei Complementar 123/2006). 

6.13.5. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese da condição do subitem 6.13.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito (inciso II, artigo 45 da Lei Complementar 123/2006). 

6.13.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na condição do subitem 6.13.3, será 
efetuado sorteio aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.13.7. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão (§ 3º do artigo 45 da Lei Complementar 123/2006). 

6.13.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.13, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1º do artigo 45 da 
Lei Complementar 123/20006). 

6.13.9. O disposto no item 6.13.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2º do artigo 45 da Lei 
Complementar 123/2006). 

6.14. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e do Decreto Distrital nº 
34.637/2013 que recepcionou o Decreto Federal nº 7.174/2010, será assegurada a preferência na 
contratação, para fornecedores de bens e serviços de informática e automação, observada a 
seguinte ordem: 

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 
Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
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III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 
Federal. 

6.14.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos do 
subitem 6.14 terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e 
grandes empresas enquadradas no mesmo inciso. 

6.14.2. Consideram-se bens e serviços de informática e automação com tecnologia desenvolvida 
no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada. 

6.14.3. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados 
será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos 
incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo 
Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006. 

6.14.3.1. A comprovação prevista no subitem 6.14.3. será feita: 

6.14.3.1.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da 
Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou 

6.14.3.1.2. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 
ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. 

6.14.4. O exercício do direito de preferência será concedido, após o encerramento da fase de 
lances, observando os seguintes procedimentos: 

6.14.4.1. A Proponente quando do cadastro de sua proposta no site www.compranet.gov.br 
deverá anexar em campo próprio do sistema, declaração, sob as penas da lei, de que atende aos 
requisitos estabelecidos nos incisos I ou II ou III do subitem 6.14 deste Edital, e ainda, se for o 
caso, que atende aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, assim como o(s) documento(s) comprobatório(s) de cumprimento dos requisitos 
estabelecidos nos incisos I ou II ou III do subitem 6.14.3 deste Edital; 

I - após a análise da declaração e documentação inseridas no sistema para a comprovação do 
direito de preferência previsto no subitem 6.14, será efetuada a classificação do(s) licitante(s) 
cuja(s) proposta(s) final(is) esteja(m) situada(s) até dez por cento acima da melhor proposta 
válida, para o exercício do direito de preferência; 

II – serão primeiramente convocados a exercer o direito de preferência os fornecedores de bens e 
serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo 
Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal (art. 5º, I, do Decreto 7.174/2010), 
na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar 
ou superar a melhor proposta válida no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão, a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no Chat de mensagem do sistema, caso em 
que será declarado vencedor do certame; 

III - se a classe, contida no inciso II do subitem 6.14.4.1 deste Edital, não exercer o direito, serão 
convocados os fornecedores de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País (art. 5º, II, 
do Decreto 7.174/2010); 

IV – por fim, se as duas classes, contidas nos incisos II e III do subitem 6.14.4.1 deste Edital, não 
exercerem o direito, serão convocados os fornecedores de bens e serviços produzidos de acordo 
com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal (art. 5º, 
III, do Decreto 7.174/2010); 

V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, será declarada 
vencedora a licitante detentora da proposta originalmente vencedora do certame; 

VI - no caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na mesmo ordem de 
classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova proposta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6008.htm
http://www.compranet.gov.br/
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6.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance 
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

6.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

6.17. Encerrada a fase de lance o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposto neste edital. 

6.18. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor valor e o estimado para a contratação. 

6.19. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do edital, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

6.19.1. A adjudicação será realizada por lote. 

6.20. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, 
o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital. 

6.21. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados. 

6.22. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora 
da reabertura da sessão. 

6.23. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) pregoeiro(a) poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 
e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

6.24. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 

6.25. A licitante vencedora deverá protocolizar no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados 
a partir da declaração dos vencedores no sistema, sua proposta devidamente adequada ao preço 
negociado, bem como a documentação de habilitação enviada por fax e/ou inserida no sistema, 
nos termos dos itens 5, 6 e 7 deste edital. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o(a) pregoeiro(a) solicitará o envio dos 
documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverá ser enviado 
em até 30 (trinta) minutos, prazo este que poderá ser prorrogado por conveniência e oportunidade 
Administrativa, para o número de fax 0xx(61) 3373-2810 ou incluídos pelos licitantes em campo 
próprio disponibilizado pelo Sistema. Posteriormente, tais documentos deverão ser protocolizados, 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no 
Sistema, na Comissão Permanente de Licitações da SSP/DF, sito ao Setor de Administração 
Municipal – SAM, Conjunto “A”, Bloco “A”, Edifício Sede da SSPDF, 1º Andar, sala 109. CEP 
70.620-000, Brasília - DF. 
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7.1.1. Posteriormente tais documentos deverão, juntamente com a proposta ser protocolizados, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, 
no endereço: Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede da SSP/DF, 1º 
Andar – Sala 109, Asa Norte – Brasília/DF. 

7.2 Para habilitarem-se na presente licitação as empresas deverão apresentar as documentações 
relacionadas abaixo: 

7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e 

III – Registro comercial, ato constitutivo, ato de eleição dos Administradores, ato de eleição da 
diretoria em exercício e composição societária da empresa, estatuto ou contrato social 
devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital 
social. 

7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de um ou mais 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedidos por órgãos públicos ou empresas privadas, 
relativos ao fornecimento e prestação de serviços da solução CA Clarity™ PPM, conforme as 

características abaixo (ver Anexo I): 
a) LOTE 1: Atestado de fornecimento de licenças da solução CA Clarity™ PPM com 

suporte e manutenção para um ambiente com no mínimo de 35 usuários do 

tipo Gerente e Participante/Equipe. 

b) LOTE 2: Atestado de fornecimento de tutorial on-line (CAPA) da solução CA Clarity™ 

PPM com suporte e manutenção para um ambiente com no mínimo de 35 

usuários do Tipo Gerente e Participante/Equipe. 

c) LOTE 3: Atestado de prestação de implementação evolutiva e operação assistida na 

solução CA Clarity™ PPM com pelo menos 1.000 (mil) horas, com 

instalação, parametrização e sustentação, em um ambiente com no mínimo 

de 35 usuários do tipo Gerente e Participante/Equipe. 

7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de 
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas às certidões de cada um 
dos distribuidores; 

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 
SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 
acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor total estimado para o(s) lote(s) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o 
montante dos lotes que pretenda concorrer. A comprovação deverá ser feita quando da 
habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro 
comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme estabelecido no inciso X deste 
subitem. (conforme Decisão nº 5.876/2010-TCDF) 

7.2.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

I – Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá 
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 

II – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

III – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante 
certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme preconizado no artigo 1º do Decreto nº 6.106/2007; 

IV – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do 
licitante; 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 

VI – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943. (Esta certidão será obtida pelo Pregoeiro mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br) 

VII – Prova de inscrição ou cadastro de contribuinte estadual, distrital, ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual. 

7.2.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL: 

I – Declaração, preenchida no campo próprio do sistema COMPRASNET, de que não utiliza mão-
de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), conforme Anexo VIII. 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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7.3. As empresas deverão apresentar Declaração, preenchida no campo próprio do sistema 
COMPRASNET, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo para sua habilitação 
(exigida somente se houver fato impeditivo). 

7.4. As empresas cadastradas e habilitadas total ou parcialmente no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar os documentos elencados nos subitens 
7.2.1, 7.2.2, inciso VI do 7.2.4, e 7.2.5, deste Edital e a Certidão Negativa ou “Nada Consta” de 
falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial. 

7.5. É obrigatório às empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal apresentar Certidão 
Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado 
de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, conforme dispõe o subitem 7.2.4 
inciso I, do Edital. 

7.5.1. A regularidade das empresas sediadas no Distrito Federal perante da Fazenda Pública do 
Distrito Federal, será verificada mediante consulta ao SICAF. 

7.6. A empresa cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do 
Fornecedor”, impresso na reunião de abertura, algum documento com validade vencida, deverá 
encaminhar o respectivo documento, em plena validade, a fim de comprovar a regularidade do 
mesmo. 

7.7. Conforme art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

a) a não-regularização da documentação, no prazo previsto neste subitem 7.3, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, e neste edital, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

7.8. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pelo(a) 
pregoeiro(a) ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

7.9. Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos 
relacionados neste Edital e nem documento com prazo de validade vencido. 

7.10. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz 
ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos 
à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 

7.11. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento 
comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa. 

7.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 
da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 
consularizados. 

7.13. Quando o documento e/ou certidões apresentadas não informarem a sua validade deverão 
estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto as certidões de comprovação de aptidão técnica 
e Certidão de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. Das Espécies 



Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP                                                                                                          Processo nº  050.001.266/2013 
Registro de preços p/ aquisição de licenças, treinamento, tutorial on-line, implementação evolutiva e operação assistida da solução CA 
Clarity PPM                                                                                                                                                                                Folha 14/72 

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

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.001.266/2013 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

8.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 
26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos 
Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006: 

I - advertência; 

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração de qualquer esfera da Federação, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a 
licitante e/ou contratada será descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.2. Da Advertência 

8.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedida pelo Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral 
da SSP/DF (Ordenador de Despesas) se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato. 

8.3. Da Multa 

8.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo Subsecretário da 
Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas), por atraso 
injustificado na entrega ou execução do 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 do órgão 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 subitem; 

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 Administração, recusa 
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parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do 
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 

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

8.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 
Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

8.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços 
de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

8.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal na SSP/DF, ou no primeiro dia útil seguinte. 

8.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

8.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e observado o princípio da 
proporcionalidade. 

8.3.7. 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 Administração em admitir 
atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 8.3.1. 

8.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 8.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

8.4. Da Suspensão 

8.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 
licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro 
de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a 
seguir: 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo Subsecretário da 
Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF, a licitante e/ou contratada permanecer 
inadimplente; 

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 
edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em 
original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução 
do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 
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IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento. 

8.4.2. O Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de 
Despesas) é a autoridade competente para aplicar a penalidade de suspensão quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato. 

8.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário 
Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União). 

8.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 
condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

8.5. Da Declaração de Inidoneidade 

8.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Segurança 
Pública do Distrito Federal, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

8.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

8.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal e no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União), e seus efeitos 
serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do 
Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 
1993. 

8.6. Das Demais Penalidades 

8.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou 
que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no 
registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 
24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 8.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições dos subitens 8.4.3 e 8.4.4. 

8.6.2. As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou 
10.520, de 2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

8.7. Do Direito de Defesa 

8.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
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suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
respectiva notificação. 

8.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

8.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 

8.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União (quando os recursos 
forem oriundos da União), devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 
Federal. 

8.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, o 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF providenciará a sua imediata 
divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao 
COMPRASNET, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

8.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário 
Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União) as sanções aplicadas com 
fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por 
meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.8. Do Assentamento em Registros 

8.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

8.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 
aplicou. 

8.9. Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 
26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, 
à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das 
obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

8.10. Disposições Complementares 

8.10.1. As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas). 

8.10.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, devendo registrar sua intenção em campo próprio disponibilizado no Sistema 
COMPRASNET. 

9.1.1. Acatada a intenção de recursos, o interessado deverá, no prazo de 3 (três) dias, contados 
da lavratura da ata, apresentar as razões do recurso, no campo próprio do Sistema 
COMPRASNET, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses. 

9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Comissão 
Permanente de Licitação no Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede da 
SSPDF, 1º Andar, Sala 109 – Asa Norte – Brasília - DF. 

9.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência do direito da licitante, podendo o(a) Pregoeiro(a) 
adjudicar os objetos à(s) vencedora(s). 

9.5. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) receber, examinar, instruir e decidir os recursos impetrados contra 
suas decisões e, em mantendo a decisão, submeter ao Subsecretário da Subsecretaria de 
Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas) para decisão final. 
9.5.1. O recurso contra decisão do pregoeiro será regido nos termos dos § 1º e § 2º do art. 26 c/c 
art. 27, todos do Decreto nº 5.450/2005. 

9.6. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas), 
procederá à adjudicação dos objetos e a homologação do certame. 

9.7. Não serão conhecidos os recursos que não sejam apresentados tempestivamente. 

10. DO CONTRATO 

10.1. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, podendo ser 
substituído pela Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, nos termos do § 4º, do art. 62 da 
Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, 
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no 
Decreto n° 27.069/2006, na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subsequentes, no art. 7° da Lei 
10.520 e neste Edital. 

10.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e/ou no contrato e das demais cominações legais. 
10.2. Os Contratos terão vigência de 12 (doze) meses para todos os lotes, a partir da data da 
assinatura do contrato. A vigência do contrato referente ao lote 3 poderá ser prorrogada, mediante 
termo aditivo, até o limite de sessenta meses, desde que haja manifestação de interesse das partes, 
observado o disposto no artigo 57 da Lei 8.666/93. 
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10.3. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação de 
uma das seguintes garantias: 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004); 

II - seguro-garantia; ou, 

III - fiança bancária. 

10.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 
2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 

10.3.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição 
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou 
da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos 
benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

10.3.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 
a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente; 

b) poderá, a critério da Administração da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF, ser 
utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações 
contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a 
garantia deverá ser reconstituída; 

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 
administrativas ou judiciais. 

10.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 
exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata 
anulação da N.E (nota de empenho) emitida. 

10.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

10.4.1. A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito pela 
Administração, implicará nas sanções cabíveis à espécie, bem como na aplicação das prescrições 
insculpidas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

10.5. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais, deverão ser mantidas pela contratada durante toda 
a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, nos termos do 
§ 2º, do art. 27, do Decreto 5.450/05. 

10.6. O Contrato celebrado com prazo de vigência superior a doze meses poderá ter seus valores, 
anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha 
de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica que deverá retratar a variação 
efetiva do custo de produção. 

10.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 
apresentada pela licitante vencedora. 

10.8. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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10.9. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de 
seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União 
(quando os recursos forem oriundos da União). 

10.10. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos 
dos artigos 79 e 80, todos da Lei 8.666/93. 

10.11. A Contratada deverá quando da assinatura do contrato comprovar a origem dos bens 
importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser 
apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 3, de 02/05/2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30/04/2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 

V – Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, conjunta da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal. 

11.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação 
da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de 
pagamento. 

11.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, 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 INPC. 

11.4. Ressalvados os créditos líquidos e incontroversos dos serviços efetivamente prestados, 
nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

11.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

11.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 
Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86, da Lei 8.666/93. 
11.7. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais 
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, 
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – 
BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber 
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seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, 
pág.3, de 18/02/2011. Excetuam-se desta regra, os pagamentos a empresas vinculadas ou 
supervisionadas pela Administração Pública Federal; os pagamentos efetuados à conta de 
recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só 
possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos; e, os 
pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou 
representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 

12. DA ENTREGA DO MATERIAL E DOS SERVIÇOS 

12.1. As licenças contratadas devem ser entregues, instaladas e configuradas nos ambientes 
computacionais da SSP/DF, em Brasília - DF, em no máximo 30 (trinta) dias contados a partir do 
dia seguinte à data da assinatura do contrato; a instalação e configuração dos objetos de 
atualizações nos ambientes computacionais da SSPDF, em Brasília-DF, devem ocorrer em no 
máximo 30 (trinta) dias após a sua solicitação pela SSPDF; demais serviços deverão ser 
prestados a contar da data de solicitação da SSP, em dia de expediente da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública do DF, em seu horário de funcionamento. Poderá haver execução de 
serviços fora do horário de expediente, mediante prévio acordo entre a SSP e a Contratada, sem 
qualquer ônus adicional para a SSP. 

12.2. Serão recebidos os materiais e os serviços: 

I – provisoriamente, em até 5 (cinco) dias úteis contados data da entrega dos bens constantes do 
LOTE 1 e dos serviços referentes aos LOTES 2 e 3, mediante termo circunstanciado para efeito 
de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 

II – definitivamente, em até 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento provisório, 
mediante termo circunstanciado, após verificar que os materiais e os serviços entregues possuem 
todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade solicitada e 
qualidade do produto especificada no Edital. 

12.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de 
pagamento. 

12.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material ou instalar, configurar e realizar os 
testes da solução e componentes dentro dos prazos estabelecidos sem justificativa por escrito, 
aceita pela Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e neste 
Edital. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital 
será dirigido ao Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF, a quem 
caberá o deferimento ou não do pedido. 

13.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o(a) pregoeiro(a), 
fazer as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da 
Administração. 

13.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos na 
Nota de Empenho, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços 
constantes das propostas. 

13.4. A critério do(a) pregoeiro(a), que deverá justificar previamente no chat de mensagens, o 
prazo de 30 (trinta) minutos para o envio de documentos por meio de fax, poderá ser prorrogado 
pelo tempo que se julgar necessário. 
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13.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

13.6. Ao Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de 
Despesas) fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 
nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/93. 

13.7. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, acompanhada das respectivas justificativas técnicas, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 

13.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para 
mais ou para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º). 

13.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão. 

13.9.1. O descumprimento dessa regra, constitui motivo para rescisão do contrato, conforme o 
inciso VI do Artigo 78, da Lei nº 8.666/1993. 

13.10. O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 
no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União). 

13.11. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e considerar-se-á os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto o contrário no Edital, e só se iniciam e 
vencem os prazos em dia útil de expediente na Secretaria de Estado de Segurança Pública do 
DF. 

13.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

13.13. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate 
à Corrupção, no telefone 0800-644-9060. 
13.14. O uso ou emprego da mão de obra infantil constitui motivo para a rescisão do contrato e a 
aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos termos da Lei. 5.061 de 08 de 
março de 2013. 

13.15. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo(a) Pregoeiro(a), na 
Comissão Permanente de Licitações da SSP/DF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, 
Conjunto “A”, Bloco “A”, Edifício Sede da SSPDF, 1º Andar, Sala 109. CEP 70.620-000, Brasília – 
DF ou através do telefone 0xx(61) 3441-8814/8824. 

13.16. A Secretaria de Estado de Segurança Pública não responderá subsidiariamente pela 
contratada caso venha a se tornar inadimplente em relação aos encargos trabalhistas, fiscais, 
comerciais e previdenciários, derivados da contratação. 

Brasília, 12 de agosto de 2014. 
 
 
 

ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 
Ordenador de Despesas 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

Registro de preço para aquisição por meio do Sistema de Registro de Preços de licenças perpétuas, 
treinamentos oficiais da fabricante e tutorial on-line, implementação evolutiva e operação assistida da 
solução CA Clarity™ PPM, bem como serviços de suporte e manutenção por 12 (doze) meses. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Diagnóstico 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP/DF, órgão de direção superior da administração 
direta, subordinada diretamente ao Governador do Distrito Federal, compete propor e implementar a política 
de segurança pública fixada pelo Governador do Distrito Federal, planejar, coordenar, integrar e 
supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Distrito 
Federal. 

A SSP/DF como órgão gestor de um serviço público essencial que é a segurança pública está sendo 
exigida pela sociedade, governo distrital, poder legislativo, órgãos de controle interno e externo para 
apresentar soluções tempestivas e eficientes. Os grandes eventos previstos para Brasília sediar nos 
próximos anos impõem a SSPDF planejamento estratégico, execução eficiente e controle diário de 
objetivos, metas, indicadores nos níveis estratégico, tático e operacional. 

O Plano Estratégico da SSPDF organiza e direciona a gestão da Secretaria e foi elaborado com a 
participação de servidores de diversas unidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito 
Federal, indicados pelos respectivos gestores nos termos da Circular nº 06/2011, de 10/03/2011. Após essa 
etapa, o plano foi submetido aos Subsecretários, ao Secretário Adjunto e ao Secretário de Estado de 
Segurança Pública do Distrito Federal para validação. 

Com a publicação do Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal, em dezembro de 2011; do Plano 
Plurianual (2012 – 2015) do Governo do Distrito Federal, ocorrido em 30 de dezembro de 2011; e da 
mudança de comando de algumas Subsecretarias da Secretaria de Segurança Pública fez-se necessária a 
revisão do Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. A revisão 
foi presidida pelo Secretário Adjunto de Segurança Pública, coordenada pelo Subsecretário de 
Planejamento e Capacitação, contando com representantes de todas as unidades desta Secretaria. 

O Plano Estratégico da SSPDF segue a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) apontando dez 
objetivos estratégicos nas perspectivas: financeira; de aprendizagem e crescimento; processos internos e 
sociedade. Os objetivos estratégicos desdobram-se em ações e projetos estratégicos com metas e 
indicadores anuais bem definidos, para cumprimento no horizonte temporal de 2012 a 2015. 

A SSPDF cumpre ainda a agenda de projetos prioritários para o Governo do Distrito Federal 
relacionados no Caderno Cidades. A seleção de cada projeto foi definida a partir da orientação do 
governador e do vice-governador, fazendo com que as ações possuam unidade administrativa e 
orçamentária. As ações foram articuladas de forma integrada pela Casa Civil com as diversas Secretarias 
de Estado e Administrações Regionais. 

A Gestão Estratégica baseada nos projetos governamentais e institucionais aprovados foi automatizada 
em 2013, nesta Secretaria com a ferramenta CA Clarity™ PPM, ou seja iniciou-se um processo de 
planejamento, monitoramente e controle da alta administração da segurança pública do DF. 

Com a implantação da Gestão Estratégica baseada em indicadores e a influência dos programas, 
projetos e portfolio na SSP/DF, faz-se necessário nesse momento o aumento da capacidade de usuários da 
ferramenta corporativa, de modo a ampliar o número de gerentes e líderes de projeto, iniciativas e ações 
que poderão ter um melhor acompanhamento e monitoramento das atividades do seu dia-a-dia. Dessa 
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maneira, será possível a alta gestão da Secretaria acompanhar todas as iniciativas da instituição, sejam 
estratégicos ou não, em um único ambiente informatizado. 

É necessária então, a ampliação da aquisição de licenças de uso de ferramenta colaborativa que 
possibilite o trabalho do gerenciamento de projetos e monitoramento dos indicadores estratégicos de uma 
forma mais abrangente e colaborativa, para que se torne possível a realização da Gestão Pública da 
SSP/DF, objetivando melhorar a definição de demandas, projetos em andamento e futuros, permitir visão 
gerencial do status da carteira de projetos, e desta forma priorizar os recursos de investimento e custeio da 
Secretaria para uma melhor eficiência dos gastos públicos, bem como toda a sustentação quanto a 
transferência de conhecimento e evolução da tecnologia, visando a não dependência tecnológica a médio 
prazo. 

A SSPDF adquiriu 60 licenças da ferramenta CA Clarity™ PPM em abril de 2013 para atender a 
demanda da gestão estratégica. Com a ferramenta instalada e funcionando com a funcionalidade 
configurada para a gestão estratégica a evolução decorrente inclui a configuração do ambiente do software 
para atender o gerenciamento do portfólio, programas e projetos. 

2.2 Demanda 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – SSPDF possui um grande portfólio 
de projetos para monitoramento e acompanhamento, são 51 iniciativas estratégicas (entre projetos e ações 
estratégicas), que tem 57 indicadores estratégicos. 

No Caderno Cidades do GDF, estão relacionados os empreendimentos que integram, em grande parte, 
o programa Acelera DF – conjunto de obras com investimento no valor total de R$ 1,9 bilhão, anunciado 
pelo governador em 7 de março de 2013. Também estão aqui projetos e sugestões indicados pela 
sociedade civil organizada por meio de fóruns democráticos, com ênfase para os originados nas plenárias 
do Orçamento Participativo. No referido Caderno o GDF prioriza projetos do sistema prisional e de 
videomonitoramento na temática: segurança pública. 

Para suprir o déficit atual de vagas no sistema prisional e assegurar um ambiente propício para a 
ressocialização dos detentos os projetos de construção e reforma totalizam 5.800 novas vagas no sistema 
prisional, que somam um investimento de 149,8 milhões. O sistema de viodeomonitoramento nas regiões 
administrativas do DF é um projeto de 65,2 milhões de reais. Os projetos a cargo da SSPDF listados no 
Caderno Cidades totalizam um montante de R$ 215 milhões de reais. 

Todas estas ações de origem institucional ou governamental envolvem estudos, atividades e recursos 
cujo gerenciamento apresenta alta complexidade como: 

 Gestão Estratégica de Indicadores; 

 Planejamento baseado na realidade; 

 Gerenciamento do volume de demandas; 

 Elaboração de estudos de viabilidade; 

 Elaboração e acompanhamento dos projetos; 

 Gerenciamento de Portfólios; 

 Aprovação dos cronogramas de trabalho; 

 Elaboração e acompanhamento das atividades; 

 Controle de custos, escopo, prazos, recurso e riscos dos projetos. 

Para agilizar e modernizar o acompanhamento e gerenciamento de demandas, estudos e de projetos, 
insumos e prazos, faz-se necessário a adoção das melhores práticas de gerenciamento de portfólio e 
acompanhamento de projetos, no que está inserido as boas prática do PMBok do PMI reconhecida 
internacionalmente e amplamente utilizadas pelo mercado. 
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A ferramenta possui nativas as técnicas e processos recomendados pelo PMI (custos, prazos, riscos, 
etc), o que colabora e facilita a implementação de uma metodologia para a SSPDF. 

2.3 Resultados esperados 

2.3.1 Evoluir quantos aos indicadores estratégicos da SSP/DF; 

2.3.2 Expansão do uso da ferramenta corporativa de Gerenciamento de Projetos e Portfólio; 

2.3.3 Acesso a tutoriais on-line dentro da própria ferramenta, diminuindo a necessidade de 
treinamentos dos usuários de forma contínua e evitando o ônus de suporte por meio dos 
gestores a médio e longo prazos; 

2.3.4 Formação oficial dos profissionais, visando a multiplicação interna e a devida transferência de 
conhecimento, visando a não dependência de terceiros a médio e longo prazos; 

2.3.5 Suporte tecnológico a implantação do escritório de projetos da SSPDF; 

2.3.6 Implementação evolutiva e operação assistida com profissionais especializados visando um 
atendimento as necessidades da SSP/DF a curto prazo. 

2.4 Sistema de contratação 

O procedimento mais adequado às necessidades da SSPDF para o objeto da contratação é o sistema 
de registro de preço. O objeto a ser contratado tem basicamente quatro itens, a saber: licenças de software, 
treinamentos, implementação evolutiva e operação assistida. 

As licenças de software serão demandas conforme a evolução da maturidade em gerenciamento de 
projetos na SSPDF. A implantação do escritório de projetos irá progressivamente disseminar o uso da 
metodologia de gerenciamento de projetos na SSPDF. A formação de gerentes de projetos implicará em 
novas licenças para as equipes de projeto, usuários e administradores. 

Os treinamentos na solução (CA Clarity™ PPM) serão também demandados conforme a capacitação 
dos gerentes de projetos aptos no uso das ferramentas de gestão de projetos. 

A implementação evolutiva será contratada pela unidade de medida UCD – Unidade Clarity de 
Desenvolvimento. As demandas por novas funcionalidades, formulários, objetos, processo, relatórios e 
painéis surgirão com o uso e evolução do gerenciamento da estratégia, projetos, programas e portfólios. 

A operação assistida será solicitada mediante os novos desenvolvimentos necessários a expansão 
acima descrita e serão pagos por períodos de utilização. 

O Sistema de Registro de Preços – SRP define-se por um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras estando 
enquadrada a presente contratação no SRP, nos termos do art. 3º, do Decreto nº 34.509/2013, de 10 de 
julho de 2013. 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando: 
I - as características do bem ou serviço ensejarem necessidade de contratações 
frequentes; 
II - a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de 
serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa for conveniente; 
III - a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um 
órgão ou entidade, ou a programas de governo, for conveniente; ou 
IV - a natureza do objeto impossibilitar a definição prévia do quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 
§1º Independentemente da ocorrência das situações elencadas no caput deste artigo, a 
Subsecretaria de Licitações e Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento poderá adotar o Sistema de Registro de Preços para contratação: 
I - de bens ou serviços de uso comum aos órgãos e entidades; ou 
II - que contemple a demanda de mais de um órgão ou entidade no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal. 
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§2º Na hipótese do § 1º, quando se tratar de objeto diretamente vinculado às atividades 
finalísticas, o órgão considerará a demanda das entidades que lhes são vinculadas. 

O Acórdão 56/99 – Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) recomenda que o Sistema de 
Registro de Preços – deve ser regra: “sempre que presente uma das hipóteses permissivas, processar, 
preferencialmente, as aquisições de bens por intermédio do Sistema de Registro de Preços”. Nesse sentido, 
a adoção do SRP nas compras e contratação de serviços da Administração Pública deve ser regra. 

3. BENEFÍCIOS 

Com a evolução da solução CA Clarity™ PPM espera-se obter benefícios como: 

3.1. Maior visibilidade dos indicadores estratégicos; 

3.2. Fomento de linguagem única de monitoramento e acompanhamento as ações de Governo; 

3.3. Gestão estrutura da carteira de demandas, estudos e projetos; 

3.4. Padronização dos documentos dos projetos; 

3.5. Acompanhamento da execução das atividades, prazos e custo; 

3.6. Controle sobre os recursos financeiros ou humanos empregados nas iniciativas; 

3.7. Melhoria no processo de execução orçamentária; 

3.8. Uniformização dos projetos com ênfase na necessidade e realidade de cada área solicitante; 

3.9. Facilidades no processo de priorização; 

3.10. Suporte a implantação e funcionamento do Escritório de Projetos da SSPDF (Ação 
Estratégica nº 10.1). 

4. ESCOPO DA AQUISIÇÃO 

A aquisição se dará conforme demanda diante aos quantitativos listados no Anexo I dos itens abaixo 
listados. 

4.1 Licenças perpétuas da solução CA Clarity™ PPM. 
A CONTRATADA deverá fornecer licenças perpétuas da solução CA Clarity™ PPM com suporte e 
manutenção por 12 (doze) meses nos seguintes perfis: 

4.1.1. Licenças de Gerente; 
4.1.2. Licenças de Participantes/Equipe; 
4.1.3. Licenças de Demandantes e Visualizadores; 
4.1.4. Licença de Servidor. 

4.2 Treinamentos Oficiais e Tutorial On-line 

A CONTRATADA deverá fornecer treinamentos oficiais da fabricante em turmas abertas, em local 
indicado pela contratada, conforme os perfis listados abaixo, visando a melhor formação para que 
profissionais da SSP/DF tenham capacidade de se certificarem por meio de entidade acreditadora, bem 
como o fornecimento do tutorial on-line CA Productivity Accelerator for CA Clarity™ PPM, visando acesso 
aos conteúdos da disciplina de Gestão de Projetos e Portfolio diretamente na solução, baseada em 
contexto, minimizando novos treinamentos em massa e suporte cotidiano diante a disciplina. 

4.2.1 Treinamento Oficial – Administrador da Solução 
4.2.2 CA Clarity™ PPM v13: Installation 200 - Duração: 4 dias 
4.2.3 CA Clarity™ PPM v13: Integration 300 - Duração: 4 dias 
4.2.4 Treinamento Oficial – Analista Técnico 
4.2.5 CA Clarity™ PPM v13: Studio Configuration 300 - Duração: 5 dias 
4.2.6 CA Clarity™ PPM v13: Data and Reporting 200  - Duração: 5 dias 
4.2.7 Treinamento Oficial – Analista Funcional 
4.2.8 CA Clarity™ PPM r13.1: Foundations I 200 – Duração: 5 dias 
4.2.9 CA Clarity™ PPM r13.1: Foundations II 200 - Duração: 5 dias 
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4.2.10 Clarity™ PPM v13: Business Administration 200 - Duração: 5 dias 
4.2.11 Tutorial On-Line – Treinamento para Edição - Duração: 2 dias 
4.2.12 Tutorial On-Line – Licenças de Editor 
4.2.13 Tutorial On-Line – Licencas de acesso ao tutorial 
4.2.14 Tutorial On-Line – Conteúdo de Gerenciamento de Projetos e Portfolio 

4.3 Implementação evolutiva e Operação Assistida 
A CONTRATADA deverá prestar serviços de implementação evolutiva e operação assistida de fluxos, 

portlets, relatórios, objetos, interações/integrações com softwares de terceiros e de outros componentes do 
ambiente CA Clarity™ PPM conforme a realidade encontrada e diante as necessidades latentes da 
Secretaria, e a métrica objetiva de consumo será a UCD – Unidade Clarity de Desenvolvimento. A 
contratação se dará em dois itens distintos, são eles: 

4.3.1  Implementação evolutiva; 
As atividades de implementação evolutiva são caracterizadas como serviço continuado sem 
dedicação exclusiva de mão de obra. 

4.3.2  Operação Assistida. 
As atividades de operação assistida são caracterizadas como serviço continuado com 
dedicação exclusiva de mão de obra. 

5. PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

5.1 Desenvolvimento/manutenção de Fluxos, composto por: 
5.1.1 Definição de novos fluxos de processos no ambiente CA Clarity™ PPM ou alterações nas 

definições dos fluxos de processos já existentes, conforme especificação da SSP/DF. 
5.1.2 Desenvolvimento de novos fluxos de processos no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.1.3 Manutenção dos fluxos de processos já existentes no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.1.4 Teste, Homologação e Implantação no ambiente CA Clarity™ PPM dos novos fluxos de 

processos ou das manutenções realizadas. 

5.2. Desenvolvimento/manutenção de Portlets, composto por: 
5.2.1 Definição de novos portlets no ambiente CA Clarity™ PPM ou alterações nas definições dos 

portlets já existentes, conforme especificação da SSP/DF. 
5.2.2 Desenvolvimento de novos portlets no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.2.3 Manutenção dos portlets já existentes no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.2.4 Teste, Homologação e Implantação no ambiente CA Clarity™ PPM dos novos portlets ou das 

manutenções realizadas. 

5.3 Desenvolvimento/manutenção de Relatórios, composto por: 
5.3.1 Definição de novos relatórios no ambiente CA Clarity™ PPM ou alterações nas definições dos 

relatórios já existentes, conforme especificação da SSP/DF. 
5.3.2 Desenvolvimento de novos relatórios no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.3.3 Manutenção dos relatórios já existentes no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.3.4 Teste, Homologação e Implantação no ambiente CA Clarity™ PPM dos novos relatórios ou 

das manutenções realizadas. 

5.4 Desenvolvimento/manutenção de Objetos, composto por: 
5.4.1 Definição de novos objetos no ambiente CA Clarity™ PPM ou alterações nas definições dos 

objetos já existentes, conforme especificação da SSP/DF. 
5.4.2 Desenvolvimento de novos objetos no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.4.3 Manutenção dos objetos já existentes no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.4.4 Teste, Homologação e Implantação no ambiente CA Clarity™ PPM dos novos objetos ou das 

manutenções realizadas. 
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5.5 Desenvolvimento/manutenção de Interações/Integrações com softwares de terceiros, 
composto por: 
5.5.1 Definição de novas interações/integrações com softwares de terceiros no ambiente CA 

Clarity™ PPM ou alterações nas definições de interações/integrações já existentes, conforme 
especificação da SSP/DF. 

5.5.2 Desenvolvimento de novas interações/integrações com softwares de terceiros no ambiente 
CA Clarity™ PPM. 

5.5.3 Manutenção das interações/integrações com softwares de terceiros já existentes no ambiente 
CA Clarity™ PPM. 

5.5.4 Teste, Homologação e Implantação no ambiente CA Clarity™ PPM das novas 
interações/integrações com softwares de terceiros ou das manutenções realizadas. 

5.6 Desenvolvimento/manutenção de outros componentes do ambiente CA Clarity™ 
PPM, composto por: 
5.6.1 Definição de novos componentes no ambiente CA Clarity™ PPM ou alterações nas definições 

dos componentes já existentes, conforme especificação da SSP/DF. 
5.6.2 Desenvolvimento de novos componentes no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.6.3 Manutenção dos componentes já existentes no ambiente CA Clarity™ PPM. 
5.6.4 Teste, Homologação e Implantação no ambiente CA Clarity™ PPM dos novos componentes 

ou das manutenções realizadas. 
5.6.5 Execução de migração/atualização para versões principais (Major Releases) de produtos da 

CA que componham o ambiente CA Clarity™ PPM, conforme planejamento e análise de 
impacto elaborados. 

6 ATIVIDADES DE OPERAÇÃO ASSISTIDA 

6.1 Administração de usuário final, composta por: 

6.1.1 Atendimento direto às chamadas dos usuários finais. 
6.1.2 Tratamento de incidentes (coleta, resolução e documentação). 
6.1.3 Assistência na navegação no produto e orientação funcional. 
6.1.4 Resolução de problemas básicos no acesso à aplicação. 
6.1.5 Reset de senhas. 
6.1.6 Desbloqueio de contas. 
6.1.7 Cadastramento de usuários e adição, alteração ou remoção de direitos de acesso. 
6.1.8 Gerenciamento e controle do número de licenças utilizadas frente à quantidade de licenças 

de propriedade da SSP/DF. 

6.2 Administração do sistema, composta por: 
6.2.1 Análise do desempenho dos portlets e/ou problemas com dados. 
6.2.2 Monitoração do ambiente CA Clarity™ PPM. 
6.2.3 Testes de aceitação de correções. 
6.2.4 Testes de alterações na aplicação e pequenas atualizações com base nos scripts de teste 

do Cliente. 
6.2.5 Teste do pacote de correções do produto com base nos scripts de teste do Cliente. 
6.2.6 Criação de scripts de teste. 
6.2.7 Criação e manutenção de documentação e material de treinamento. 
6.2.8 Teste de novos relatórios com base nos scripts de teste do Cliente. 
6.2.9 Execução e distribuição de relatórios padrão. 
6.2.10 Geração de relatório sobre o desempenho da aplicação. 
6.2.11 Tuning do desempenho do ambiente CA Clarity™ PPM, excluindo alterações ao código 

fonte. 
6.2.12 Identificação, especificação e gestão de mudanças, para fins de ajuste operacional do 

ambiente CA Clarity™ PPM. 
6.2.13 Manutenção preventiva do ambiente CA Clarity™ PPM. 
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6.2.14 Cópias de segurança do sistema e de dados e serviços de recuperação. 
6.2.15 Realizar e gerenciar a interação com o Suporte da CA. 
6.2.16 Administração e suporte dos dados do ambiente CA Clarity™ PPM. 
6.2.17 Configuração e manutenção do sistema de controle de acesso do CA Clarity™ PPM para 

uso com Diretórios de Usuários internos e/ou externos. 

6.3 Atualização do ambiente CA Clarity PPM, composta por: 
6.3.1 Análise de impacto de novas versões, hot-fixes e patches do ambiente CA Clarity™ PPM. 
6.3.2 Notificação ao Cliente quanto à disponibilidade de versões de patches e outras correções e 

do planejamento, instalação e teste dessas correções. 
6.3.3 Instalação de correções (hot-fixes), patches e Service Packs. 
6.3.4 Instalação de atualizações e updates (Minor Releases). 
6.3.5 Planejamento e elaboração de análise de impacto de migração/atualização para versões 

principais (Major Releases) de produtos da CA que componham o ambiente CA Clarity™ 
PPM. 

6.4 Pequenos desenvolvimentos e evolução do ambiente CA Clarity™ PPM, composto 
por: 

6.4.1 Desenvolvimento e implementação de pequenas alterações de interface, tais como: 
mudança de cores, rótulos, tamanho de campos, reposicionamento de campos em relatórios 
e portlets, inclusão/exclusão de campos que não impliquem novos relacionamentos, 
alteração de textos, notificações e atribuições em processos, criação de modelos de 
projetos entre outros. 

6.4.2 Criação de objetos simples (que não impliquem criação de novos lookups), manutenção e 
resolução de problemas em objetos e suas visualizações. 

6.4.3 Apoio à especificação de novos fluxos, relatórios e portlets. 
6.4.4 Apoio e suporte técnico para a interação/integração de outros produtos com o Ambiente CA 

Clarity™ PPM. 

6.5 Atividades gerais: 
6.5.1 Elaboração e manutenção de documentação de todo o trabalho realizado (implementações, 

scripts padronizados para correção de problemas, configuração dos produtos, atividades 
realizadas, processos, testes, prazos, Planos de Trabalho, atas de reuniões, etc.) nos 
meios, ferramentas e padrões especificados pela SSP/DF, com vistas a transferência do 
conhecimento à equipe da SSP/DF. 

6.5.2 Realizar, sempre que demandado, apresentações com as ações e resultados esperados, 
metas de atuação do suporte técnico e detalhamento dos chamados abertos. 

6.6 Atividades fora do escopo 

6.6.1 Modificação/compilação de qualquer código fonte de produtos do ambiente CA Clarity™ 
PPM ou de terceiros. 

6.6.2 Alteração em ferramentas, softwares ou ambientes diversos do ambiente CA Clarity™ PPM. 
6.6.3 Redesenho, reengenharia ou modificação de processo organizacional. 

7 PROCEDIMENTOS E METODOLOGIAS 

7.1 Atividades de Implementação Evolutiva 

7.1.1 As atividades de implementação evolutiva serão mensuradas em Unidades Clarity de 
Desenvolvimento – UCD, vinculadas a acordo de níveis de serviço pré-definidos, conforme 
os itens abaixo. 
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7.1.2 As tabelas de complexidade da implementação evolutiva apresentadas nos itens 7.1.11, 
7.1.14, 7.1.17, 7.1.21, 7.1.24 e 7.1.27 devem servir de guias para estimativa da quantidade 
de UCD necessária para cada solicitação, devendo a classificação ser aquela que mais se 
aproxima do número de funcionalidades apresentado nas tabelas. 

7.1.3 A quantificação do número de UCD necessárias para um novo desenvolvimento será o 
somatório total das UCD dos itens de desenvolvimento necessários para atender os 
requisitos da solicitação. 

7.1.4 No caso de manutenções em itens de desenvolvimento existentes, aplica-se um desconto 
de 50% ao somatório total das UCD dos itens de desenvolvimento objeto da manutenção. 

7.1.5 Não serão cobradas as Manutenções Corretivas, decorrentes de erros de desenvolvimento, 
problemas de compatibilidade, defeitos e outros que não sejam provenientes de erro na 
especificação. 

7.1.6 Em todos os casos a CONTRATADA deverá apresentar a memória de cálculo do número de 
UCD necessárias previamente à execução da solicitação. 

7.1.7 A CONTRATADA deve considerar em sua proposta todos os custos necessários para 
cumprir os níveis de serviço definidos para cada atividade, incluindo custo com pessoal, 
horas extras, deslocamentos, etc. 

7.1.8 Observações: 
7.1.8.1 As horas e dias considerados são aqueles compreendidos entre as 09:00h e 

18:00h, de segunda-feira a sexta-feira (horas e dias úteis). 

7.1.8.2 Os dias de atraso decorrentes de motivo alheio à governança da CONTRATADA 
não serão computados para o cálculo de desconto por descumprimento de Acordo 
de Nível de Serviço. 

7.1.9 Fluxos de processos automatizam a execução de passos repetitivos que teriam que ser 
executados manualmente através da interface com usuário. Um processo é formado por um 
conjunto de passos conectados através de pré e pós-condições. Cada passo pode ser 
formado por uma ou mais ações. 

7.1.10 Algumas ações podem ser complexas, pois envolvem o desenvolvimento de código 
personalizado, através da utilização de uma ou mais das seguintes tecnologias: Stored 
Procedures, GEL Scripts, Java, etc. 

7.1.11 Desta forma, a seguir é apresentada (Tabela 1) a categorização, quanto aos níveis de 
complexidade, para o desenvolvimento/manutenção de fluxos de processos. 

Tabela 1 - Complexidade para implementação evolutiva de fluxos de processos 

Processos Complexidade 
1 

Complexidade 
2 

Complexidade 
3 

Complexidade 
4 

Passos 3 8 15 25 

Ações Complexas 
(GEL, Stored 

Procedures, etc). 
0 1 4 6 

UCD 4 8 12 24 

 

7.1.12 Portlets são “fotografias” de dados do CA Clarity™ PPM e podem ser apresentados na 
forma de tabelas, gráficos ou de páginas em formato HTML. Podem ser considerados 
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minirrelatórios. Vários portlets podem ser combinados dentro de uma página para formar um 
portal apresentado aos usuários. Adicionalmente, os usuários finais podem fazer 
personalizações em seus portais, decidindo quais portlets devem ser apresentados ou 
removidos de suas páginas. 

7.1.13 Os parâmetros que definem a complexidade de um portlet são: 

7.1.13.1 Lookups: um lookup refere-se a um valor de pesquisa que envolve escrita nsql ou 
uma simples pesquisa estática no CA Clarity™ PPM. 

7.1.13.2 Filtros: um filtro se refere a critérios de negócio que é estabelecido no campo 
"onde" dentro de uma instrução SQL SELECT para limitar o número de linhas 
retornadas na consulta 

7.1.13.3 Níveis de drill-down: se refere ao número de níveis de detalhamento que um 
portlet possui. Cada detalhamento (drill-down) é essencialmente um novo portlet. 

7.1.13.4 Cálculos simples: isto se refere a uma coluna no portlet que está realizando um 
cálculo simples sobre os dados obtidos a partir do banco de dados. 

7.1.13.5 Cálculos complexos: isto se refere a uma coluna no portlet que está realizando um 
cálculo complexo, em múltiplas tabelas de banco de dados e colunas e às vezes 
requer uma função de armazenamento de banco de dados. 

7.1.13.6 Períodos de tempo: Necessidade de apresentação de períodos de tempo. 

7.1.13.7 Agrupamentos: isso se refere ao número de grupos necessários para o portlet, a 
serem implementado na consulta SQL. 

7.1.13.8 Dados financeiros: isso se refere à existência ou não de dados financeiros que 
deverão ser incluídos no portlet. 

7.1.14 Desta forma, a seguir é apresentada (Tabela 2) a categorização, quanto aos níveis de 
complexidade para o desenvolvimento/manutenção de portlets. 

Tabela 2 - Complexidade para a implementação evolutiva de portlets 

Portlets Complexidade 
1 

Complexidade 
2 

Complexidade 
3 

Complexidade 
4 

Lookups 2 5 10 15 

Filtros 2 5 10 15 

Níveis de drill-down 0 2 4 6 

Cálculos simples 2 5 10 15 

Cálculos Complexos 0 2 4 6 

Períodos de tempo Não Sim Sim Sim 

Agrupamentos 1 2 4 6 

Dados Financeiros Não Sim Sim Sim 

UCD 2 4 6 15 
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7.1.15 Relatórios são apresentados através do servidor Report Server. Um relatório é uma forma de 
apresentação de dados contidos na base de dados do CA Clarity™ PPM e pode ser 
composto por vários tipos de elementos e dispostos em seções. Os relatórios são voltados 
principalmente para a impressão em papel e geração de documentos eletrônicos. 
 

7.1.16 Os parâmetros que definem a complexidade de um relatório são: 

7.1.16.1 Lookups: um lookup refere-se a um valor de pesquisa que envolve escrita nsql ou 
uma simples pesquisa estática no CA Clarity™ PPM. 

7.1.16.2 Filtros: um filtro se refere a critérios de negócio que é estabelecido no campo 
"onde" dentro de uma instrução SQL SELECT para limitar o número de linhas 
retornadas na consulta. 

7.1.16.3 Seções em um Relatório: isso se refere ao número de seções em um relatório. 

7.1.16.4 Seções de um Relatório em paralelo: isto refere-se a seções do relatório sendo 
exibidas em paralelo (lado a lado). 

7.1.16.5 Cálculos simples: isto se refere a uma coluna no relatório que está realizando um 
cálculo simples sobre os dados obtidos a partir do banco de dados. 

7.1.16.6 Cálculos complexos: isto se refere a uma coluna no relatório que está realizando 
um cálculo complexo, em múltiplas tabelas de banco de dados e colunas e às 
vezes requer uma função de armazenamento de banco de dados. 

7.1.16.7 Períodos de tempo: Necessidade de apresentação de períodos de tempo. 

7.1.16.8 Agrupamentos: isso se refere ao número de grupos necessários para o relatório, a 
serem implementado na consulta SQL. 

7.1.16.9 Dados financeiros: isso se refere à existência ou não de dados financeiros que 
deverão ser incluídos no relatório. 

7.1.17 Desta forma, segue abaixo a categorização quanto aos níveis de complexidade para o 
desenvolvimento/manutenção de relatórios: 

Tabela 3 - Complexidade para o desenvolvimento/manutenção de relatórios 

Relatórios Complexidade 
1 

Complexidade 
2 

Complexidade 
3 

Complexidade 
4 

Lookups 2 5 10 15 

Filtros 2 5 10 15 

Seções do Relatório 1 3 5 8 

Seções de Relatório 
em Paralelo 

Não Sim Sim Sim 

Cálculos simples 2 5 10 15 

Cálculos Complexos 0 2 4 6 

Períodos de tempo Não Sim Sim Sim 

Agrupamentos 1 2 4 6 

Dados Financeiros Não Sim Sim Sim 
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UCD 5 6 12 18 

 

7.1.18 Objetos são conjuntos de atributos e que são os blocos fundamentais de configuração do CA 
Clarity™ PPM. Cada objeto é definido através de seus atributos e através de formulários 
utilizados para criação, edição e consulta de dados. 

7.1.19 Atributos correspondem aos dados que em conjunto, representam um objeto. Podem ser de 
diversos tipos: cadeia de caracteres, números, fórmulas, valor monetário, valor lógico, data, 
lookup, documento anexo, variante no tempo e outros. 

7.1.20 Para o caso de desenvolvimento de Objetos que tenham atributos do tipo lookup, cabe a 
seguinte diferenciação: 

7.1.20.1 Lookup estático: apresenta valores de pesquisa fixos pré-definidos. 

7.1.20.2 Lookup dinâmico: apresenta valores de pesquisa que variam conforme consulta 
nsql no banco de dados do CA Clarity™ PPM.  

7.1.21 Desta forma, segue abaixo a categorização quanto aos níveis de complexidade para o 
desenvolvimento/manutenção de objetos: 

Tabela 4 - Complexidade para a implementação evolutiva de objetos 

Objetos Complexidade 1 Complexidade 2 Complexidade 3 

Atributos Simples Sim   

Apenas Lookup estático  Sim  

Lookup dinâmico   Sim 

UCD Zero* 2 3 

*Objetos de Complexidade 1 estão incluídos no escopo da atividade de Operação Assistida, 
não havendo UCD para o seu desenvolvimento. 

 
7.1.22 Interações/integrações com softwares de terceiros são apresentadas no ambiente CA 

Clarity™ PPM através da criação, manutenção e configuração de WebServices, que podem 
ser executados sob demanda ou periodicamente, de acordo com um agendamento prévio. 

7.1.23 As interações/integrações com softwares de terceiros limitam-se, no escopo deste Termo de 
Referência, a criação e manutenção de WebServices no ambiente CA Clarity™ PPM, não 
abrangendo nenhuma configuração, desenvolvimento e/ou alteração nos softwares de 
terceiros. 

7.1.24 Os parâmetros que definem a complexidade de uma interação/integração com softwares de 
terceiros são: 

Tabela 5 - Complexidade para o a implementação evolutiva de interações/integrações 

com softwares de terceiros 

Peso Tipo de integração Forma de execução Tipo de dados tratados 

1 
Exportação do CA 
Clarity™ PPM para 
sistema externo 

Sob demanda 
Dados de objetos genéricos ou 
consultas escritas em NSQL 
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2 

Importação do sistema 
externo para o CA 
Clarity™ PPM; 
ou execução de processo 
do CA Clarity™ PPM a 
partir do sistema externo 

Programada 
Dados de planejamentos 
financeiros 

 
7.1.25 A complexidade para o desenvolvimento/manutenção de Interações/Integrações com 

softwares de terceiros se dará pela fórmula: 
 

7.1.26 Complexidade = Peso do Tipo de integração + Peso da Forma de execução + Peso do 
Tipo de dados tratados – 2 
 

7.1.27 Desta forma, segue abaixo o quantitativo de UCD correspondentes aos níveis de 
complexidade para a implementação evolutiva de interações/integrações com softwares de 
terceiros. 

Tabela 6 - Complexidade para a implementação evolutiva de outros 

componentes do ambiente CA Clarity™ PPM 

Interações/ 

Integrações 

Complexidade 
1 

Complexidade 
2 

Complexidade 
3 

Complexidade 
4 

UCD 2 4  8 16 

 
7.1.28 A complexidade e, consequentemente, a quantidade de UCD necessárias para o 

desenvolvimento/manutenção de outros componentes do ambiente CA Clarity™ PPM não 
cobertos pelos itens anteriores, bem como as necessárias para adaptações decorrentes de 
instalação de nova versão (Major Releases), será definida mediante proposta da 
CONTRATADA devidamente analisada aceita pela SSP/DF, feita com base nas tabelas dos 
referidos itens, onde couber. 

7.2 Atividades de Operação Assistida 

7.2.1 As atividades de operação assistida são baseadas em acordo de níveis de serviço 
estabelecidos conforme item 7.2.3. 

7.2.2 A CONTRATADA deve arcar com todos os custos necessários para cumprir os níveis de 
serviço definidos, incluindo custo com pessoal, horas extras, deslocamentos, etc. 

7.2.3 Quando o Nível de Serviço for baseado no percentual de chamados concluídos, deverá ser 
considerada a seguinte hierarquia de chamados: 
7.2.3.1 Chamados de Severidade 1: Indisponibilidade no ambiente de produção ou de 

algum componente que impacte o ambiente de produção. 

7.2.3.2 Chamados de Severidade 2: Condição de alto impacto no negócio, possivelmente 
impactando o ambiente de produção. O ambiente de produção está operante mas 
com severas restrições. 

7.2.3.3 Chamados de Severidade 3: Condição de baixo impacto no negócio, com a maioria 
das funcionalidades ainda operante. Possível necessidade de utilização de solução 
de contorno para manter operabilidade do serviço. 

7.2.3.4 Chamados de Severidade 4: Problema menor, questões ou dúvidas que não 
impactam funcionalidades no ambiente. 

7.2.4 Observações: 
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7.2.4.1 Os tempos serão contados a partir da notificação relativa a solicitação do usuário. 

7.2.4.2 As horas e dias considerados são aqueles compreendidos entre as 09:00h e 
18:00h, de segunda-feira a sexta-feira (horas e dias úteis). 

7.2.4.3 Se, após a conclusão do chamado, verificar-se que a origem do problema não 
estava no ambiente CA Clarity™ PPM, não serão aplicados descontos por 
descumprimento dos Níveis de Serviço. 

7.2.4.4 São considerados chamados concluídos aqueles com atendimento conclusivo da 
solicitação do usuário. 

7.2.4.5 Não serão computadas como horas de indisponibilidade as paradas decorrentes de 
Manutenções Programadas nem o tempo de atendimento aos chamados efetuados 
junto à administração do Datacenter da SSP/DF necessários para solucionar o 
problema causador da indisponibilidade e fora da responsabilidade da 
CONTRATADA. 

8. ATESTADOS e DECLARAÇÃO 

8.1. Os licitantes deverão apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) 
jurídicas de direito público ou privado, relativos ao fornecimento e prestação de serviços na solução CA 
Clarity™ PPM, conforme as características abaixo (ver Anexo I): 

a) Lote 1: Atestado de fornecimento de licenças da solução CA Clarity™ PPM com suporte 
e manutenção para um ambiente com no mínimo de 35 usuários do tipo Gerente e 
Participante/Equipe 

b) Lote 2: Atestado de fornecimento de tutorial on-line (CAPA) da solução CA Clarity™ 
PPM com suporte e manutenção para um ambiente com no mínimo de 35 usuários do 
Tipo Gerente e Participante/Equipe. 

c) Lote 3: Atestado de prestação de implementação evolutiva e operação assistida na 
solução CA Clarity™ PPM com pelo menos 1.000 (mil) horas, com instalação, 
parametrização e sustentação, em um ambiente com no mínimo de 35 usuários do tipo 
Gerente e Participante/Equipe. 

9. CERTIFICAÇÕES 

9.1 Todos os profissionais empregados para a execução dos serviços objeto desta licitação deverão 
possuir, no mínimo, a seguinte qualificação: 

9.1.1 Perfil de Gerente de Projetos 

a) Certificado PMP – Project Management Profesional. 

b) Experiência com carga-horária mínima de execução de projetos de 672 (seiscentos e 
setenta e duas horas) horas em projetos com a solução CA Clarity™ PPM. 

9.1.2 Perfil de Consultor/Recurso – Especialista na Solução 

a) Pelo menos 2 (dois) consultores com os certificados oficiais em CA Clarity™ PPM emitidos 
por entidade certificadora. 

9.2. Deverá ser informado para comprovar cada experiência: 
9.2.1 Identificação da pessoa jurídica para a qual se refere à experiência; 
9.2.2 Endereço completo da pessoa jurídica; 
9.2.3 Período de vigência do contrato; 
9.2.4 Objeto contratual; 
9.2.5 Nome, cargo e telefone do responsável na pessoa jurídica que possa comprovar as 

informações prestadas. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.1 Os serviços contratados devem ser prestados diretamente por funcionários pertencentes ao quadro 
da Contratada. 

10.2 A Contratada não poderá subcontratar. Os serviços deverão ser executados por funcionários da 
Contratada. 

10.3 A Contratada se obrigará a indicar e manter à frente dos trabalhos um preposto para representá-la 
na execução do contrato, com competência para adotar as providências necessárias ao andamento dos 
trabalhos. 

10.4 A entrega dos serviços deverá ocorrer durante e em dias úteis, durante horário comercial (9h às 
18h). Entretanto, poderá ocorrer fora desse horário, inclusive nos finais de semana e feriados, a critério 
da SSP/DF e desde que previamente acordado entre as partes, sem qualquer ônus adicional para a 
SSP/DF. Para a mensuração de prazo de serviços a serem executados pela Contratada, serão 
considerados apenas dias úteis, utilizando calendário praticado pela SSP/DF em Brasília – DF. 

10.5 A Contratada enviará para a SSP/DF os relatórios de realização de serviços com periodicidade 
trimestral. 
10.6 O contrato não prevê impactos financeiros para SSP/DF ou Contratado, além dos relacionados no 
contrato ao qual está vinculado. 

10.7 A Contratada se compromete a efetuar a análise dos serviços requisitados pela SSP/DF em 2 (dois) 
dias úteis mais 1 (um) dia útil para cada conjunto de até 20 UCD’s relacionadas aos serviços 
requisitados. Dentro deste prazo, a Contratada manifesta a concordância com a quantidade de UCD’s 
necessárias e com o prazo para execução dos serviços. 

10.8 Para serviços com mais de 50 UCD’s a CONTRATADA deverá apresentar no prazo previsto do item 
10.7 um projeto detalhado dos serviços requisitados, prevendo o planejamento, execução, controle, 
monitoramento e entrega do escopo, prazos, custos (em UCD’s), qualidade, riscos e comunicação 
requisitados. O projeto deverá seguir as técnicas e processos recomendados no PMBOK, 5ª Edicão, 
publicado pelo Project Management Institute – PMI. 

10.9 A Contratada se compromete a executar os serviços descritos na Requisição de Serviços e 
respectivo Projeto no prazo máximo de 1 (um) dia útil para cada UCD relacionada ao serviço requisitado 
devidamente documentado.  

10.10 A CONTRATADA obriga-se a fornecer mão de obra especializada que atenda os requisitos 
estabelecidos para equipe de trabalho. Quando da realização de atividades nas dependências da 
SSP/DF, esta, poderá, se necessário, fornecer os equipamentos e softwares básicos devidamente 
licenciados para utilização dos profissionais. 

10.11 Garantir a entrega à contratante todos os códigos fontes, bibliotecas, serviços, componentes 
externos e respectivas documentações utilizadas ou criadas para o objeto deste termo, comprometendo-
se como responsável por sua exatidão e assertividade; 

10.12 Responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços contratados e mencionados em quaisquer 
dos documentos que integram esta contratação; 

10.13 Apresentar-se sempre que solicitada, através de seu Gerente de Projeto nas instalações da 
SSP/DF; 

10.14 Fornecer todos os softwares e hardwares necessários a realização das atividades de seus 
profissionais alocados nas dependências da SSP/DF, mantendo-os adequados aos padrões e 
procedimentos internos da SSP/DF; 

10.15 Fornecer à SSP/DF relação nominal dos empregados designados para a execução dos serviços; 

10.16 Afastar, após notificação, todo empregado que, a critério da SSP/DF, proceder de maneira 
inadequada ou desreipeitosa; 

10.17 Reforçar ou substituir os seus recursos de pessoal se for constatado a sua inadequação para 
realizar os serviços de acordo com o Termo de Referência e proposta técnica; 
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10.18 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação; 

10.19 Comunicar a SSP/DF toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer 
membro da equipe que esteja prestando serviços à SSP/DF. No caso de substituição ou inclusão, a 
CONTRATADA anexará os respectivos currículos, ficando a cargo da SSP/DF em aceitá-los ou não. Em 
especial para o(s) profissional (is) que possibilitou (aram) a qualificação técnica da CONTRATADA 
quando da licitação ou para qualquer outro membro da equipe técnica, em caso de necessidade de 
substituição, esta somente poderá ocorrer por profissional de currículo equivalente ou superior ao 
substituído; e 

10.20 Reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

10.21 Durante a vigência do contrato a Contratada prestará atendimento aos problemas dos serviços por 
ela prestados e cumprirá o tempo de atendimento inicial de acordo com os níveis de criticidades e os 
tempos abaixo definidos: 

Nível de 
Criticidade 

Definição 
Tempo de 
Resposta 

Crítica Sistema totalmente indisponível 04 horas 

Alta 
Sistema operando com indisponibilidade de funções importantes ou 
com fornecimento de informações incorretas que afetam a sua 
utilização 

08 horas 

Média 
Sistema operando com falhas em funções não críticas, que não 
resulte em sua indisponibilidade, permitindo alternativas para 
continuidade de sua operação 

24 horas 

Baixa 

Sistema operando com falhas em registros específicos, problemas 
relacionados a correção de documentação, dúvidas quanto ao uso e 
quanto à formatação de informações em telas, e outros problemas 
que não afetam a utilização do sistema. 

48 horas 

11 OBRIGAÇÕES DA SSP/DF 

São de responsabilidade da SSP/DF: 

11.1 Eventual adequação de seus aplicativos e ambientes não cobertos por este Termo de Referência e 
que afetem o serviço realizado pela CONTRATADA; 

11.2 Providenciar acompanhamento dos serviços realizados; 

11.3 Garantir a veracidade e a integridade de todas as informações que forem requisitadas para cada 
atividade, devendo disponibilizá-las em tempo hábil, tempo este a ser informado pelo gerente de projeto 
da CONTRATADA; 

11.4 Designação e comprometimento de seus profissionais para as reuniões de trabalho agendadas para 
discussões pertinentes e validação de informações; 

11.5 Avaliar e manifestar-se quanto aos projetos, previsto no item 10.7, em até 3 (três) dias úteis 

11.6 Assinatura de todos os documentos que requerem, descritos neste Termo de Referência; 

11.7 Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados e 

11.8 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido em contrato. 
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12. GERENTE PROJETO E EQUIPE TÉCNICA 

12.1. A CONTRATADA deverá alocar um Gerente de Projeto que será a interface para todas as 
comunicações com a SSP/DF, com as qualificações descritas no item 9.1.1, que gerenciará todos os 
recursos colocados à disposição da SSP/DF pela CONTRATADA localmente, nas dependências da 
SSP/DF, como alocada em suas próprias instalações. 

12.2. O Gerente de Projeto designado pela CONTRATADA deverá promover reuniões periódicas com o 
responsável indicado pela SSP/DF, para acompanhamento e controle dos trabalhos realizados durante a 
vigência dessa contratação. No primeiro mês serão semanais, após esse período, reuniões mensais, 
podendo convocar reuniões extraordinárias em caso de necessidade em comum acordo. 

12.3. A CONTRATADA apresentará sua equipe com as certificações solicitadas e conhecimentos na 
área de abrangência do escopo do objeto de contratação, de acordo com o item 9. 

12.4 A CONTRATADA deverá apresentar lista de seus profissionais, contratados em regime CLT, que 
atuarão sob a modalidade de suporte, manutenção e consultoria, solicitada nesse contrato. 

13. CONFIDENCIALIDADE 

13.1 A CONTRATADA reconhece que, em razão da sua prestação de serviços à SSP/DF, estabelece 
contato com informações confidenciais e privadas da Secretaria de Estado, que podem e devem ser 
conceituadas como confidencial, sigiloso ou reservado. Assim, a CONTRATADA obriga-se, por seus 
administradores, empregados, prepostos e contratados a manter o mais completo e absoluto sigilo em 
relação a toda e qualquer informação da empresa a que tenham acesso, não podendo, sob qualquer 
pretexto, utilizá-las para si, divulgar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, inclusive após o 
término da prestação de serviços. 

13.2 A CONTRATADA e a SSP/DF expressamente reconhecem todo e qualquer material utilizado 
durante a prestação de serviços, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa, registro de 
documentos de qualquer natureza que tenham sido utilizados, criados ou estados sob o controle de 
qualquer das partes, será igualmente resguardado pelo mútuo compromisso de Sigilo e 
Confidencialidade. As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação de 
vínculo entre a CONTRATADA e a SSP/DF e abrangem, além das informações de que as partes 
venham a tomar conhecimento, aquelas que já possuem na presente data. 

13.3 O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo implicará na responsabilidade civil e 
criminal dos que estiverem envolvidos na violação das regras de sigilo e confidencialidade. 

13.4 A CONTRATADA garante à SSP/DF que as informações e os serviços por ela fornecidos, em 
conseqüência desta contratação, não infringem quaisquer patentes, marcas, direitos ou direitos autorais. 

14. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

14.1 Todos os produtos desenvolvidos com especificação da SSP/DF e ligados diretamente ao negócio 
SSP/DF serão de sua propriedade, sendo que seu compartilhamento ou comercialização ou mesmo 
apresentação para outras empresas deverão ser acordados entre a SSP/DF e a CONTRATADA. 

14.2 Dessa forma todos direitos sobre o produto ou funcionalidade desenvolvida nos sistemas envolvidos 
no escopo dessa contratação serão de propriedade intelectual da SSP/DF. 

14.3 Toda e qualquer distribuição dos produtos desenvolvidos pela CONTRATADA para a SSP/DF, 
mesmo que para fins de demonstração, deverão ter autorização expressa da SSP/DF. 

15. LOCAL DE TRABALHO 

Os trabalhos realizados pela CONTRATADA, serão realizados conforme descrito abaixo: 

Lote 1 – Licenças: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – SSPDF, no 
endereço: SAM, Conjunto "A" Bloco "A" Ed. Sede SSP/DF, Brasília-DF – CEP: 70620-000. 
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Lote 2 – Cursos: Ambiente educacional (sala de aula com recursos tecnológicos necessários e 
suficiente para realização do curso) da CONTRATADA. 

Tutorial On-line:  Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – SSPDF 
no endereço: SAM, Conjunto "A" Bloco "A" Ed. Sede SSP/DF, Brasília-DF - CEP: 70620-000 

Lote 3 – Implementação Evolutiva: No ambiente de produção da CONTRATADA e quando os 
trabalhos forem realizados nas dependência da SSPDF no endereço: SAM, Conjunto "A" 
Bloco "A" Ed. Sede SSP/DF, Brasília-DF - CEP: 70620-000  

Operação assistida: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – 
SSPDF, no endereço: SAM, Conjunto "A" Bloco "A" Ed. Sede SSP/DF, Brasília-DF - CEP: 
70620-000 

16. DAS VIGÊNCIAS 

16.1 O prazo de vigência da contratação será para o seguinte: 

Lote 1 – 12 (doze) meses; 

Lote 2 – 12 (doze) meses; 

Lote 3 – 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, até o limite de 
sessenta meses, desde que haja manifestação de interesse das partes observado o 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade 
da ata de registro de preços. 

16.3 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas 
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.§1º. 

17. DAS PENALIDADES: 

17.1 Pelo descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, mora ou inexecução parcial ou total, 
serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e alterações posteriores, que 
regulamentam a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/2002, sem prejuízo da consonância com o que estiver previsto no edital de licitação respectivo. 

17.2 O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a 
Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública do Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como investir-se na posse de bens, 
alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços. 

17.3 - Das Espécies 
17.3.1 O não cumprimento integral das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estará 

sujeita às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, 
publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 
26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006: 

I - advertência; 
II - multa; 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com 
a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 
a) A contratada que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
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retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a 
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas 
e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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 Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

17.3.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

17.4 - Da Advertência 
A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a contratada descumprir qualquer obrigação, e 
será expedido pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, 
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

17.5 - Da Multa 
17.5.1 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo Ordenador de Despesas 

da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por atraso injustificado na entrega ou 
execução do 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 do órgão 
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 subitem; 

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 
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 
serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 
e 

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

17.5.2 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 
Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos do § 3 o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 
seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

17.5.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 
Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 
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17.5.4 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

17.5.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

17.5.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 17.5.2 e observado o 
princípio da proporcionalidade. 

17.5.7 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 unidade contratante 
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do 
subitem 17.5.1. 

17.5.8 A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 17.5.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

17.5.9 Pelo descumprimento dos prazos relacionados à entrega e instalação dos itens objetos 
deste Contrato, será aplicada multa à razão de 1% (um por cento) do valor total do 
contrato, por dia de atraso, limitado ao teto de 10%. 

17.5.10 Pelo descumprimento dos prazos relacionados às atividades de suporte em garantia, 
conforme estabelecido no item 10.21 do Termo de Referência, será aplicada multa à razão 
de 1% (um por cento), de 1/36 (um trinta e seis avos) do valor do Contrato, por hora de 
atraso, limitado ao teto de 10%. 

18. DO PREÇO 

18.1  No preço proposto, já deverão estar computados todos os custos acessórios para seu normal 
adimplemento, sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
seguros, despesas de transporte no período de garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto licitado. 

18.2 O preço deverá ser apresentado em Reais, considerando as planilhas apresentadas no Anexo I. 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

19.1 Verificação de Conformidade da Entrega: 

A verificação de conformidade do objeto entregue pela Contratada será efetuada em até 5 (cinco) 
dias úteis pela SSPDF, no local de entrega. Os procedimentos básicos de verificação são: 

 Verificação das condições de segurança e disponibilidade de acesso e operacionalização no 
ambiente computacional da SSPDF. A indisponibilidade de acesso ou condições de segurança 
incompatíveis às adotadas pela SSPDF caracterizará a condição de “produto não entregue”; 

 Caso as condições de segurança e disponibilidade não apresentem problemas identificados, 
verificar-se-á a integridade, completude e as condições de execução dos objetos executados. Se 
os objetos executados apresentarem problemas identificáveis nesta etapa, também será 
caracterizada a condição de “produto não entregue”; 
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 Verificação dos objetos executados se correspondem às especificações contratadas. 

 Verificação do correto funcionamento dos objetos após a sua instalação e configuração nos 
ambientes computacionais da SSPDF. 

19.2 Em caso de recusa do objetos entregues por motivo de segurança inadequada ou 
indisponibilidade de acesso, problemas de integridade, completude ou de execução dos arquivos e 
objetos ou mau funcionamento do produto instalado, a unidade técnica receptora deverá informar 
imediatamente à Contratada sobre o ocorrido por correio eletrônico. A Contratada, portanto, deverá 
fornecer os seus endereços eletrônicos de e-mail e do sítio e os números de fac símile à SSPDF no ato 
da assinatura do contrato. 

19.3 Em caso da entrega estar em conformidade com o especificado neste item, será emitido pela 
SSPDF o Termo de Recebimento do produto. 

19.4 Local de Entrega: 

Conforme descrito no item 15 deste Termo de Referência. 

Contato para recebimento do produto pelo telefone (61) 3441-8729 com o Sr. Jeann Wilson Aguiar 
Cavalcante ou, na sua ausência, Sr. Moisés Silva Dias (61) 3441-8722 e 3441-8856. 

20. DOS PRAZOS: 

20.1 As licenças contratadas devem ser entregues, instaladas e configuradas nos ambientes 
computacionais da SSPDF, em Brasília - DF, em no máximo 30 (trinta) dias contados a partir do 
dia seguinte à data da assinatura do contrato. 

20.2 A instalação e configuração dos objetos de atualizações nos ambientes computacionais da 
SSPDF, em Brasília-DF, devem ocorrer em no máximo 30 (trinta) dias após a sua solicitação pela 
SSPDF. 

20.3 Caso as mídias necessárias a instalação e configuração do produto apresentem problemas 
para sua operacionalização, a Contratada deverá substituí-las no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis após a data da comunicação pela SSPDF. 

20.4 A verificação de conformidade do produto será efetuada pela SSPDF em até 5 (cinco) dias 
úteis após a data da sua entrega. 

21. DAS GARANTIAS 

21.1. As licenças contratadas devem apresentar todas as garantias de correto funcionamento 
durante o período de vigência do contrato, com serviços de manutenção e suporte técnico de 
todos os seus componentes. Está incluída, também, na garantia a atualização das licenças 
contratadas, tanto de versões como de releases, incluindo todos os componentes de software. 

21.2 A Contratada deve garantir que as mídias fornecidas ou utilizadas pelos seus técnicos 
estejam livres de qualquer rotina voltada para a danificação ou degradação tanto de dados quanto 
de software ou hardware. 

21.3 A Contratada deve garantir, durante o período de vigência do contrato e quando solicitado 
pela SSPDF, a entrega de mídia(s) de reposição. 



Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP                                                                                                          Processo nº  050.001.266/2013 
Registro de preços p/ aquisição de licenças, treinamento, tutorial on-line, implementação evolutiva e operação assistida da solução CA 
Clarity PPM                                                                                                                                                                                Folha 43/72 

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

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.001.266/2013 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

21.4 Todas as solicitações de atendimento serão registradas pela SSPDF e pela Contratada para 
acompanhamento e controle da execução do contrato de garantia. 

21.5 A solicitação de suporte deve ser retornada consoante os níveis de prioridade estabelecidos 
neste Termo de Referência, ou, na impossibilidade de identificação do nível de prioridade, em no 
máximo 4 (quatro) horas após a abertura do chamado. 

21.6 Sempre que se tornar imprescindível o atendimento local, o técnico responsável pelo 
atendimento deve preencher um Relatório de Visita, contendo data, hora de chamada, início e 
término do atendimento, identificação do módulo/componente defeituoso, as providências 
adotadas e as observações pertinentes. 

21.7 O Relatório de Visita deve ser assinado pelo técnico responsável pelo atendimento e por um 
técnico da SSPDF. 

21.8 Qualquer despesa decorrente da manutenção ou suporte será responsabilidade da 
Contratada. 

22. ANEXO 

ANEXO I – Planilha de Especificação e Estimativa de Preços - Ata de Registro de Preços 

Brasília-DF, em 11 de agosto de 2014. 

Moisés Silva Dias 
Gerência de Planejamento Estratégico / SUSPLAC 

 
Marcio de Souza Matos 

Subsecretário da Subsecretaria de Planejamento e Capacitação 
Aprovo: 
 

Álvaro Henrique Ferreira dos Santos 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE PREÇOS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
1. Licenças perpétuas da solução CA Clarity™ PPM 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

1 

1.1 Licenças – Gerente Usuário 20 R$ 3.654,52 R$ 73.090,40 

1.2 Licenças – Participante Usuário 50 R$ 816,59 R$ 40.829,50 

1.3 Licenças de Demandantes e Visualizadores(*) Pacote 1 R$ 54.544,46 R$ 54.544,46 

1.4 Licenças – Servidor Ambiente 1 R$ 408.552,42 R$ 408.52,42 

TOTAL DO LOTE 1 R$ 577.016,78 

2. Treinamentos Oficiais da fabricante e Tutorial On-Line - CA Productivity Accelerator for CA Clarity™ PPM 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

2 

Cursos 

2.1 Administrador da Solução: CA Clarity™ PPM v13: Installation 200 Participante 5 R$ 15.046,59 R$ 75.232,95 

2.2 Administrador da Solução: CA Clarity™ PPM v13: Integration 300 Participante 5 R$ 11.674,88 R$ 58.374,40 

2.3 Analista Técnico: CA Clarity™ PPM v13: Studio Configuration 300 Participante 5 R$ 15.227,05 R$ 76.135,25 

2.4 Analista Técnico: CA Clarity™ PPM v13: Data and Reporting 200 Participante 5 R$ 8.499,66 R$ 42.498,30 

2.5 Analista Funcional: o CA Clarity™ PPM r13.1: Foundations I 200 Participante 10 R$ 10.548,29 R$ 105.482,90 

2.6 
Analista Funcional: CA Clarity™ PPM v13: CA Clarity™ PPM r13.1: 
Foundations II 200 

Participante 10 R$ 10.668,65 R$ 106.686,50 

2.7 Analista Funcional: CA Clarity™ PPM v13: Business Administration Participante 10 R$ 10.522,65 R$ 105.526,50 

Tutorial On-Line 

2.8 Tutorial On-Line – Treinamento para Edição Participante 2 R$ 103.763,10 207.526,20 

2.9 Tutorial On-Line – Licenças de Editor Usuário 2 R$ 24.067,34 48.134,68 

2.10 Tutorial On-Line – Licencas de acesso ao tutorial Usuário 50 R$ 1.797,70 89.885,00 

2.11 
Tutorial On-Line – Conteúdo de Gerenciamento de Projetos e 
Portfolio 

Pacote 1 R$ 47.562,50 R$ 47.562,50 

TOTAL DO LOTE 2 R$ 963.045,18 

3.  Implementação evolutiva e Operação Assistida 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

3 
3.1 Implementação Evolutiva UCD 250 R$ 4.077,47 R$ 1.019.367,50 

3.2 Operação Assistida Mês 8 R$ 63.176,02 R$ 505.408,16 

TOTAL DO LOTE 3 R$ 1.524.775,66 

TOTAL GERAL R$ 3.064.837,62 

     
Valor Estimado R$ 3.064.837,62 

 
Assinatura: 

    
Nome Completo 

Cargo / Função / RG 
Endereço da empresa e CNPJ 



Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP                                                                                                          Processo nº  050.001.266/2013 
Registro de preços p/ aquisição de licenças, treinamento, tutorial on-line, implementação evolutiva e operação assistida da solução CA 
Clarity PPM                                                                                                                                                                                Folha 45/72 

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

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.001.266/2013 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

 
 
 

A N E X O II 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: XX/201X 
PROCESSO Nº: 050.001.266/2013 
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 42/2013 
 
VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DODF. 
 
Aos ___  dias do mês de ______ do ano de 2014, na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito 
Federal, localizada no Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Bloco “A” – Edifício Sede da SSP/DF, 
Sala 200, 2º andar – DF, o Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral, Dr. ÁLVARO 
HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, de acordo com suas atribuições regimentais constantes do Decreto 
nº 28.691/2008, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Distrital nº 938/95, o 
Decreto Distrital nº 34.509/2013, o Decreto Distrital nº 22.950/2002 e as demais normas legais aplicáveis, 
de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº 42/2013-SSP, publicado no DODF nº ___, de ___ de ______ de 2014, página nº ___ e a 
respectiva homologação, conforme fls. ______ do Processo 050.001.266/2013, RESOLVE registrar o(s) 
preço(s) da(s) empresa(s), na(s) quantidade(s) estimada(s) pela Administração de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) no(s) item(ns), observadas as condições do edital que integra este 
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de licenças perpétuas, treinamentos 
oficiais da fabricante e tutorial on-line, implementação evolutiva e operação assistida da solução CA 
Clarity™ PPM, bem como serviços de suporte e manutenção por 12 (doze) meses especificados no Anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, 
juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme consta nos 
autos do processo nº. 050.001.266/2013. 
1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no 
Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a aquisição em 
Unidades de acordo com suas necessidades. 
1.3. A presente ata está constituída nos seguintes lotes: 

LOTE 1 – Licenças perpétuas da solução CA Clarity™ PPM; 
LOTE 2 – treinamentos oficiais da fabricante e tutorial on-line – CA Productivity Accelerator for 

CA Clarity™ PPM 
LOTE 3 – implementação evolutiva e operação assistida 

 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir 
da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis. 
 
CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Gerência de Material e Patrimônio da 
Diretoria de Suporte Operacional da SSP/DF. 
 
CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. A ata de registro de preços destina-se ao atendimento exclusivo da demanda da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão gerenciador, e não haverá autorização 
para adesão. 
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CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO 
5.1. O(s) preço(s) ofertado(s), especificação(ões) e consumo(s) médio(s) semestral(is), marca(s) do(s) 
produto(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se enunciados na presente ata. 
 
CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
6.1. O local de entrega será na Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF no endereço SAM, 
Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede SSP/DF, CEP 70620-000, mediante contato com o Sr. Jeann Wilson Aguiar 
Cavalcante no 3441-8729 ou Sr. Moisés Silva Dias 61 3441-8722, de acordo com os prazos constantes dos 
itens 10.4 e 20 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP, a contar da data de assinatura 
do contrato, no caso das licenças e da data da solicitação da SSP, no caso dos serviços. 
 
CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente do interessado, até o 30º (trigésimo) dia a contar 
da data em que for atestado o fornecimento definitivo pelo (a) Executor(a) do Contrato mediante 
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, 
sanadas as irregularidades constatadas. 
7.2. A Contratada deverá apresentar às Secretaria de Estado de Segurança Pública, os documentos abaixo 
relacionados: 
I – Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, 
devidamente atualizada (Lei nº 8.212/90); 
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – 
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 
III – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da Licitante. 
IV – Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal, para contratadas não sediadas no 
Distrito Federal. 
V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, em 
plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

VI – Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, conjunta da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal. 
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 
7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 
– a multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for superior ao valor 
da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente; 
7.5. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou 
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em 
conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão 
apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o 
Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011. Excetuam-se desta 
regra, os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública Federal; os 
pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude 
de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos 
documentos; e, os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ 
ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 
 
CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO 
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8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, mediante autorização da Gerência de Material e Patrimônio, observadas as 
condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente; 
8.2. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida a prestação de uma das seguintes garantias 
estabelecidas no Edital: 
I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública; 
II – seguro-garantia; ou, 
III – fiança bancária. 
8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º); 
8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, 
por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante, 
sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil; 
8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata: 
– somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente; 
– poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para 
cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. 
Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação 
regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 
– ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e/ou 
judiciais; 
8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não 
prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na 
imediata anulação da Nota de Empenho emitida; 
8.3. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da 
Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber. 
 
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
9.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante autorização da Gerência de Material e Patrimônio; 
9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas 
as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP, especialmente às 
especificadas no Anexo I do referido Edital; 
9.3. É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o que 
consta do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.4. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus 
resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de 
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes 
de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do 
presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES 
10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 
estabelecidas no Decreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio 
de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis 
Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002. 
10.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das 
normas previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto 
nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e do art. 7º da Lei 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas 
estabelecidas no referido Decreto Distrital. 
 
CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida revisão 
quanto houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial a ata, nos termos da legislação que 
rege a matéria; 



Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP                                                                                                          Processo nº  050.001.266/2013 
Registro de preços p/ aquisição de licenças, treinamento, tutorial on-line, implementação evolutiva e operação assistida da solução CA 
Clarity PPM                                                                                                                                                                                Folha 48/72 

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

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.001.266/2013 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das 
Normas Federais pertinentes à política econômica. 
 
CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Unidade requisitante consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes. 
12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor superior ao 
limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado. 
12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à 
inspeção de qualidade nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com 
as especificações do objeto licitado. 
12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma; 
 
CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
13.1.1. Pelo Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral, mediante comunicação da Gerência 
de Material e Patrimônio, quando: 
13.1.1.1. a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes; 
13.1.1.2. a(s) detentora(s) não retirar (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Gerência de 
Material e Patrimônio não aceitar sua(s) justificativa(s); 
13.1.1.3. a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste 
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste 
instrumento de registro; 
13.1.1.5. a(s) detentora(s) sofrer (em) sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 
13.1.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado por motivo 
superveniente; 
13.1.1.7. a(s) detentora(s) não aceitar (em) reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior aqueles praticados no mercado; 
13.1.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração. 
13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) 
de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos 
XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores. 
13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à 
Gerência de Material e Patrimônio, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas 
as razões do pedido. 
13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados 
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo 
que tiver dado origem ao registro de preços. 
13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deveram comunicar imediatamente à 
Gerência de Material e Patrimônio, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
 
CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas diversas 
Subsecretarias da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e autorizadas, caso a 
caso, pela Gerência de Material e Patrimônio, sendo posteriormente remetidas para a Diretoria de 
Orçamento e Finanças para respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho. 
 
CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES 
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15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP e seus anexos, as propostas com 
preços, especificação, consumo médio semestral, por item. 
16.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela 
Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e 
achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

PROCESSO Nº 050.001.266/2013 PREGÃO ELETRÔNICO nº 42/2013 Ata de Registro de Preço nº 
XX/2013X 

 
1º LUGAR 
LOTE1 

EMPRESA: 

CNPJ INSCR. ESTADUAL BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 
 

TELEFONE (FAX) ENDEREÇO 

SÓCIO DIRETOR R.G. CPF 

PROCURADOR R.G. CPF 

 

1. Licenças perpétuas da solução CA Clarity™ PPM 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

1 

1.1 Licenças - Gerente Usuário 20 R$  R$  

1.2 Licenças - Participante Usuário 50 R$  R$  

1.3 Licenças de Demandantes e Visualizadores(*) Pacote 1 R$  R$  

1.4 Licenças - Servidor Ambiente 1 R$  R$  

TOTAL DO LOTE 1 R$ 

 
1º LUGAR 
LOTE2 

EMPRESA: 

CNPJ INSCR. ESTADUAL 
 

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

TELEFONE (FAX)  ENDEREÇO  

SÓCIO DIRETOR R.G. CPF 

PROCURADOR R.G. CPF 

 

2. Treinamentos Oficiais da fabricante e Tutorial On-Line - CA Productivity Accelerator for CA Clarity™ PPM 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

2 

Cursos 

2.1 Administrador da Solução: CA Clarity™ PPM v13: Installation 200 Participante 5 R$  R$  

2.2 Administrador da Solução: CA Clarity™ PPM v13: Integration 300 Participante 5 R$  R$  

2.3 Analista Técnico: CA Clarity™ PPM v13: Studio Configuration 300 Participante 5 R$  R$  

2.4 Analista Técnico: CA Clarity™ PPM v13: Data and Reporting 200 Participante 5 R$  R$  

2.5 Analista Funcional: o CA Clarity™ PPM r13.1: Foundations I 200 Participante 10 R$  R$  

2.6 
Analista Funcional: CA Clarity™ PPM v13: CA Clarity™ PPM r13.1: 
Foundations II 200 

Participante 10 R$  R$  

2.7 Analista Funcional: CA Clarity™ PPM v13: Business Administration Participante 10 R$  R$  

Tutorial On-Line 

2.8 Tutorial On-Line – Treinamento para Edição Participante 2 R$  R$  

2.9 Tutorial On-Line – Licenças de Editor Usuário 2 R$  R$  

2.10 Tutorial On-Line – Licenças de acesso ao tutorial Usuário 50 R$  R$  

2.11 
Tutorial On-Line – Conteúdo de Gerenciamento de Projetos e 
Portfolio 

Pacote 1 R$  R$  
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TOTAL DO LOTE 2 R$  

 
 

1º LUGAR 
LOTE3 

EMPRESA:  

CNPJ  INSCR. ESTADUAL  BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 
 

TELEFONE (FAX)  ENDEREÇO  

SÓCIO DIRETOR  R.G.  CPF 

PROCURADOR  R.G.  CPF 

 

3.  Implementação evolutiva e Operação Assistida 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

3 
3.1 Implementação Evolutiva UCD 250 R$  R$  

3.2 Operação Assistida Mês 8 R$  R$  

TOTAL DO LOTE 3 R$  

 
 
 

 ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 

Rep. Legal da Empresa. Subsecretário de Administração Geral 
 

 
 
 
Testemunhas:___________________________________        ____________________________________________ 
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ANEXO III 
 

MINUTA CONTRATUAL PARA O LOTE 1 
 

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal no 
___/2014-SSP, nos termos do Padrão no 07/2002. 
Processo no 050.001.266/2013. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

1.1 O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de 
_____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CNPJ nº ________________, 
com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________. 
Cláusula Segunda – Do Procedimento 

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP (fls. ______), da Proposta 
de fls. _____, da Ata de Registro de Preços nº XX/201X-SSP (fls. _____) e da Lei nº 8.666 21.06.93. 
Cláusula Terceira – Do Objeto 
3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de licenças de softwares constantes do Lote 1, referente a 

____________, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP (fls. ____), a Ata de Registro de 
Preços nº XX/201X-SSP (fls. _____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 
Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento 

4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma INTEGRAL, em no máximo 30 (trinta) dias contados a partir do dia 
seguinte à data da assinatura do contrato; as licenças contratadas devem ser entregues, instaladas e configuradas nos 
ambientes computacionais da SSP/DF, em Brasília - DF; a instalação e configuração dos objetos de atualizações nos 
ambientes computacionais da SSPDF, em Brasília-DF, devem ocorrer em no máximo 30 (trinta) dias após a sua 
solicitação pela SSPDF; conforme especificação contida no Edital de Pregão Eletrônico n.º 42/2013-SSP (fls. ___) e na 
Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente 
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato. 
Cláusula Quinta – Do Valor 

5.1. O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta 
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária n.º ______, de ______, enquanto a 
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
I – Unidade Orçamentária: 
II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 33.90.30 
IV – Fonte de Recursos: 
6.2 O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho n.º _____, emitida em _______, 
sob o evento n.º ________, na modalidade ____________. 
Cláusula Sétima – Do Pagamento 

7.1 - O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e 
Contabilidade do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___ (_____) 
dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.  
7.2 –A CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 
I - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 
4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certidão positiva com efeito de negativa, em plena validade e 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
IV - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 
V – Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
ou Positiva com Efeito de Negativa, conjunta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita 
Federal. 
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1 O contrato terá vigência até ___/___/___, a contar da data de sua assinatura. 
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Cláusula Nona – Das garantias 
9.1 A garantia para a execução do Contrato será de 2% prestada na forma de ________, conforme previsão constante 

do Edital. 
9.2 A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este Contrato. 
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. 
10.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
I – até o quinto dia útil do mês subseqüente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da 
execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais; e 
- Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a imediata substituição, às suas 
expensas, no prazo máximo de 01 (um) dias útil, após a comunicação da Administração, de qualquer produto entregue, 
que não esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes 
realizados, venha a se constatar qualquer adulteração ou vício; 
- Zelar e garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os parâmetros de 
qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo poder Público; 
- Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela 
qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 
- Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos decorrentes 
do fornecimento do objeto deste contrato; 
- Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por marcas ou 
patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas; 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 
serviço. 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
11.4 – 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. 
11.5 - Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e 
acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e 
demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços; 
11.6 – A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade 
por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de 
formação de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Pública. 
11.7 – Caso os recursos financeiros sejam oriundos da União repassados mediante Convênios ou Contratos de 
Repasse a contratada deverá permitir livre acesso dos servidores do órgão ou entidade concedente, bem como dos 
órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado (Art. 43, inc. XX, Portaria 
Interministerial nº 507/2012-MPOG/MF/CGU). 
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 nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
12.2 - 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 respectivo valor, 
dispensa a celebração de aditamento. 
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa 
prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da 
Lei nº 8.666/93 e Decreto Distrital nº 26.851/2006, facultada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito 
Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover 
contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços. 
13.1 - Das Espécies 

13.1.1 - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no 
DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 
14/08/2006: 
I - advertência; 
II - multa; e 
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III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração de qualquer 
esfera da Federação, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior 
a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– SICAF, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
13.2 - Da Advertência 

13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e 
será expedido pelo Subsecretário de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas da SSPDF): 
I - quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
II - quando o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 
retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 
13.3 - Da Multa 

13.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo Subsecretário de Administração Geral da 
SSPDF (Ordenador de Despesas da SSPDF), por atraso injustificado na entrega ou execução do 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 do órgão 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 subitem; 
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 Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; e 
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega. 
13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e 
será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, 
observada a seguinte ordem: 
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
13.3.3 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada 
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 
13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na SSPDF, ou no primeiro dia 
útil seguinte. 
13.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
13.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 

13.3.7 - 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 unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, 
que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1. 
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13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 

que não ensejam penalidades. 
13.4 - Da Suspensão 

13.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com 
a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral 
da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo Subsecretário de Administração Geral 
da SSPDF, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e 
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 
contrato; e 
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 
13.4.2 - O Subsecretário de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas da SSPDF) é a autoridade 
competente para aplicar a penalidade de suspensão: 
I - quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
II - quando o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 
retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 
13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União 
(quando os recursos forem oriundos da União). 
13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas 
forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 
13.5 - Da Declaração de Inidoneidade 

13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito 
Federal, à vista dos motivos informados na instrução processual. 
13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 
decorrido o prazo da sanção. 
13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário 
Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União), e seus efeitos serão extensivos a todos os 
órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, 
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.6 - Das Demais Penalidades 

13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 
outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, estarão sujeitas às seguintes penalidades, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) 
meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4. 
13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais 
que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
13.7 - Do Direito de Defesa 

13.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 
ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 
13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
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do recurso, sob pena de responsabilidade. 
13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 
13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da 
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 
no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União), devendo constar: 
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 
13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, o Subsecretário de 
Administração Geral da SSPDF providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br, inclusive para 
o bloqueio da senha de acesso ao Comprasnet, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos 
ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União 
(quando os recursos forem oriundos da União) as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste 
capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
13.8 - Do Assentamento em Registros 

13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 
13.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 
13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 
13.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 
alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos 

causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 
13.10 - Disposições Complementares 

13.10.1 - As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo Subsecretário 
de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas da SSPDF). 
13.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente na SSPDF. 
13.10.3. É proibida a utilização de mão de obra infantil para a execução do objeto deste contrato (Lei nº 5.061, de março 
de 2013). 
13.10.3.1. O uso ou emprego da mão de obra infantil para a execução do objeto deste contrato constitui motivo para a 
rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (Lei nº 5.061, de março de 2013). 
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente 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 Quinta – Da Rescisão 

O Contrato 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 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 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 for o caso, ensejar a rescisão 
unilateral do Contrato. 
Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, designará um(a) Executor/Comissão 
Executora para a fiscalização da execução do Contrato, que desempenhará(ão) as atribuições previstas nas Normas de 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal. 
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, 
até o quinto dia útil 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 Secretaria de Estado de Segurança Pública. Os contratos e 

seus aditamentos serão lavrados na SSPDF, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafo e registro 
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado 
em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 

8.666/93. 
Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 
Contrato. 

Brasília, _____ de ___________ de 2014. 
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Pelo Distrito Federal:______________________________ 
Pela Contratada:______________________________ 
 

 
E 
 
 

MINUTA CONTRATUAL PARA O LOTE 02 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/2014 - SSP, nos 
termos do Padrão nº 01/2002. 
Processo nº 050.001.266/2013. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de 
_____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CNPJ nº ________________, 
com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________. 
Cláusula Segunda – Do Procedimento 

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP (fls. ______), da Proposta 
de fls. _____, da Ata de Registro de Preços nº XX/201X-SSP (fls. _____) e da Lei nº 8.666 21.06.93. 
Cláusula Terceira – Do Objeto 
3.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços constantes do Lote 3, referentes a _______________, 

consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP (fls. ____), a Ata de Registro de Preços nº XX/201X-
SSP (fls. ______) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 
8.666/93. 
Cláusula Quinta – Do Valor 

O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de 
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a 
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
I – Unidade Orçamentária: 
II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39 
IV – Fonte de Recursos: 
6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em _______, 
sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 
Cláusula Sétima – Do Pagamento 

7.1 - O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e 
Contabilidade do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___ (_____) 
dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.  
7.2 –A CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 
I - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 
4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certidão positiva com efeito de negativa, em plena validade e 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
IV - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

V – Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
ou Positiva com Efeito de Negativa, conjunta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita 
Federal. 
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1 O contrato terá vigência até ___/___/___, a contar da data de sua assinatura. 
Cláusula Nona – Das garantias 
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8.1 A garantia para a execução do Contrato será de 2% prestada na forma de ________, conforme previsão constante 
do Edital. 
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. 
10.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
I – até o quinto dia útil do mês subseqüente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da 
execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 
serviço. 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
11.4 – 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. 
11.5 – A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade 
por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de 
formação de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Pública. 
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 nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
12.2 – 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 respectivo valor, 
dispensa a celebração de aditamento. 
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa 
prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da 
Lei nº 8.666/93 e Decreto Distrital nº 26.851/2006, facultada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, em todo 
caso, a rescisão unilateral, bem como investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para 
conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços. 
13.1 - Das Espécies 

13.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no 
DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 
14/08/2006: 
I - advertência; 
II - multa; e 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito 
Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 
c) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior 
a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito 
Federal, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
13.2 - Da Advertência 

13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, 
no âmbito do procedimento licitatório ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato. 
13.3 - Da Multa 
13.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo Subsecretário da Subsecretaria de 

Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas), por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, 
e será aplicada nos seguintes percentuais: 



Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP                                                                                                          Processo nº  050.001.266/2013 
Registro de preços p/ aquisição de licenças, treinamento, tutorial on-line, implementação evolutiva e operação assistida da solução CA 
Clarity PPM                                                                                                                                                                                Folha 58/72 

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

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.001.266/2013 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

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 Secretaria de Estado de Segurança Pública, 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 subitem; 
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 Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; e 
V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega. 
13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e 
será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, 
observada a seguinte ordem: 
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
13.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada 
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 
13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, ou no primeiro dia útil seguinte. 
13.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
13.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 

13.3.7 - 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 Secretaria de Estado de Segurança Pública em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1. 
13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 
que não ensejam penalidades. 
13.4 - Da Suspensão 
13.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com 

a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral 
da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitido pela Subsecretaria de Administração Geral 
da SSP/DF, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e 
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 
contrato; e 
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 
13.4.2 - A penalidade de suspensão será aplicada pelo Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da 
SSP/DF (Ordenador de Despesas). 
13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União 
(quanto os recursos forem oriundos da União). 
13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas 
forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 
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13.5 - Da Declaração de Inidoneidade 
13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do DF, à vista dos 

motivos informados na instrução processual. 
13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 
decorrido o prazo da sanção. 
13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário 
Oficial da União (quanto os recursos forem oriundos da União), e seus efeitos serão extensivos a todos os 
órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, 
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.6 - Das Demais Penalidades 
13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 

outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do 
Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Licitações e Compras do DF, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) 
meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4. 
13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais 

que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e III - demonstrarem não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
13.7 - Do Direito de Defesa 
13.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 

ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 
13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
do recurso, sob pena de responsabilidade. 
13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 
13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da 
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 
no Diário Oficial da União (quanto os recursos forem oriundos da União), devendo constar: 
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da 
Receita Federal. 
13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente 
para aplicação da sanção providenciará a sua divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br, inclusive para o bloqueio da 
senha de acesso ao Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, e aos demais sistemas eletrônicos de 
contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União 
(quanto os recursos forem oriundos da União) as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste 
capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
13.8 - Do Assentamento em Registros 
13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

13.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 
13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 
13.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 
alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos 

causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 
13.10 – Disposições Complementares 
13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo Subsecretário 

da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas). 
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13.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública. 
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, 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 Quinta – Da Rescisão 

O Contrato 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 nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às 
conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo 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 for o caso, ensejar a rescisão 
unilateral do Contrato. 
Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, designará um Executor para o Contrato, 
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, 
até o quinto dia útil 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 Secretaria de Estado de Segurança Pública. Os contratos e 
seus aditamentos serão lavrados na SSPDF, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafo e registro 
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado 
em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 
8.666/93. 
Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 
Contrato. 
Brasília, _____ de ___________ de 2014 
Pelo Distrito Federal: 
Pela Contratada: 
Testemunhas: 
01. ____________________________ 
02. ____________________________ 
 

 
 

MINUTA CONTRATUAL PARA O LOTE 03 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/2014 - SSP, nos 
termos do Padrão nº 04/2002. 
Processo nº 050.001.266/2013. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de 
_____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CNPJ nº ________________, 
com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________. 
Cláusula Segunda – Do Procedimento 

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP (fls. ______), da Proposta 
de fls. _____, da Ata de Registro de Preços nº XX/201X-SSP (fls. ____) e da Lei n.º 8.666 21.06.93. 
Cláusula Terceira – Do Objeto 
3.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços constantes do Lote 3, referentes a _______________, 

consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) a Ata de Registro de Preços nº XX/201X-SSP 
(fls. ______ ) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

4.1. O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei 
nº 8.666/93. 
Cláusula Quinta – Do Valor 

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta 
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a 
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 
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5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, 
reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC. 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
I – Unidade Orçamentária:  
II – Programa de Trabalho:  
III – Natureza da Despesa: 33.90.39 
IV – Fonte de Recursos:  
6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em _______, 
sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 
Cláusula Sétima – Do Pagamento 

7.1 - O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e 
Contabilidade do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___ (_____) 
dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.  
7.2 –A CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 
I - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 
4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certidão positiva com efeito de negativa, em plena validade e 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
IV - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 
V – Certidão de Regularidade Fiscal com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, 
mediante apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa. 
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1. O contrato terá vigência até___/___/___, a contar da data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da 
lei vigente. 
Cláusula Nona – Das garantias 

9.1. A garantia para a execução do Contrato será de 2% prestada na forma de ________, conforme previsão constante 
do Edital. 
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. 
10.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
I – até o quinto dia útil do mês subseqüente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da 
execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 
serviço. 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
11.4 – 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 nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
12.2 – 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 respectivo valor, 
dispensa a celebração de aditamento. 
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa 
prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da 
Lei nº 8.666/93 e Decreto Distrital nº 26.851/2006, facultada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, em todo 
caso, a rescisão unilateral, bem como investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para 
conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços. 
13.1 - Das Espécies 
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13.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no 
DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 
14/08/2006: 
I - advertência; 
II - multa; e 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito 
Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 
c) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior 
a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito 
Federal, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
13.2 - Da Advertência 

13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, 
no âmbito do procedimento licitatório ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato. 
13.3 - Da Multa 
13.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo Subsecretário da Subsecretaria de 

Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas), por atraso injustificado na entrega ou execução do 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 Secretaria de Estado de Segurança Pública, 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 subitem; 
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 Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; e 
V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega. 
13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e 
será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, 
observada a seguinte ordem: 
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
13.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada 
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 
13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, ou no primeiro dia útil seguinte. 
13.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
13.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 
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13.3.7 - 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 Secretaria de Estado de Segurança Pública em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1. 
13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 
que não ensejam penalidades. 
13.4 - Da Suspensão 
13.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com 

a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral 
da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitido pela Subsecretaria de Administração Geral 
da SSP/DF, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e 
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 
contrato; e 
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 
13.4.2 - A penalidade de suspensão será aplicada pelo Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da 
SSP/DF (Ordenador de Despesas). 
13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União 
(quanto os recursos forem oriundos da União). 
13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas 
forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 
13.5 - Da Declaração de Inidoneidade 
13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do DF, à vista dos 

motivos informados na instrução processual. 
13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 
decorrido o prazo da sanção. 
13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário 
Oficial da União (quanto os recursos forem oriundos da União), e seus efeitos serão extensivos a todos os 
órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, 
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.6 - Das Demais Penalidades 
13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 

outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do 
Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Licitações e Compras do DF, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) 
meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4. 
13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais 

que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e III - demonstrarem não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
13.7 - Do Direito de Defesa 
13.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 

ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 
13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
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informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
do recurso, sob pena de responsabilidade. 
13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 
13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da 
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 
no Diário Oficial da União (quanto os recursos forem oriundos da União), devendo constar: 
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da 
Receita Federal. 
13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente 
para aplicação da sanção providenciará a sua divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br, inclusive para o bloqueio da 
senha de acesso ao Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, e aos demais sistemas eletrônicos de 
contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União 
(quanto os recursos forem oriundos da União) as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste 
capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
13.8 - Do Assentamento em Registros 

13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 
13.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 
13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 

13.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, 
previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à 
Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 
13.10 – Disposições Complementares 
13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo Subsecretário 

da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas). 
13.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública. 
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, 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 Quinta – Da Rescisão 

O Contrato 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 nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às 
conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo 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 for o caso, ensejar a rescisão 
unilateral do Contrato. 
Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, designará um Executor para o Contrato, 
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, 
até o quinto dia útil 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 Secretaria de Estado de Segurança Pública. Os contratos e 
seus aditamentos serão lavrados na SSPDF, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafo e registro 
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado 
em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 
8.666/93. 
Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 
Contrato. 
Brasília, _____ de ___________ de 2014. 
Pelo Distrito Federal: 
Pela Contratada: 
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Testemunhas: 
01. ____________________________ 
02. ____________________________ 
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ANEXO IV 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP 

 
A EMPRESA ____________________________, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº ____________________, 

NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR(A)._____________________, RG Nº ______________, CPF Nº 
_____________ NACIONALIDADE ___________, ESTADO CIVIL __________, PROFISSÃO _____________, ABAIXO 
FIRMADO, ASSUME O COMPROMISSO DE MANTER CONFIDENCIALIDADE E SIGILO SOBRE TODAS AS 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E OUTRAS RELACIONADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, 
FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO, IMPORTAÇÃO, NORMALIZAÇÃO DA BASE 
DE DADOS LEGADA, MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, SUPORTE TÉCNICO E MIGRAÇÃO 
DE DADOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 
ELETRÔNICOS PARA A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA SSP/DF. 

POR ESTE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE COMPROMETE-SE: 

1. A NÃO UTILIZAR AS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS A QUE TIVER ACESSO, PARA GERAR BENEFÍCIO 
PRÓPRIO EXCLUSIVO E/OU UNILATERAL, PRESENTE OU FUTURO, OU PARA USO DE TERCEIROS; 
2. A NÃO EFETUAR NENHUMA GRAVAÇÃO OU CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO CONFIDENCIAL A QUE TIVER 
ACESSO RELACIONADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACIMA MENCIONADA; 
3. A NÃO APROPRIAR-SE PARA SI OU PARA OUTREM DE MATERIAL CONFIDENCIAL E/OU SIGILOSO QUE 
VENHA A SER DISPONÍVEL ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORA MENCIONADA; 
4. A NÃO REPASSAR O CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, RESPONSABILIZANDO-SE POR 
TODAS AS PESSOAS QUE VIEREM A TER ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, POR SEU INTERMÉDIO, E OBRIGANDO-
SE, ASSIM, A RESSARCIR A OCORRÊNCIA DE QUALQUER DANO E/OU PREJUÍZO ORIUNDO DE UMA 
EVENTUAL QUEBRA DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS. 
 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

 “Informação Confidencial” significará toda informação revelada relacionada à prestação de serviço acima descrita, 

através da execução do projeto, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por 
quaisquer outros meios. 

 “Informação Confidencial” inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, planos ou 

intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de negócio, dados, habilidades 
especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, 
amostras, diagramas, desenhos, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões 
relativas a negócios revelados durante a execução do projeto. 

 “Avaliação” significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com as partes, de 

alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da proposta acima mencionada. 
A vigência da obrigação de confidencialidade, assumida por esta empresa por meio deste termo, terá validade 

por 20 anos, ou enquanto a informação não for tornada de conhecimento público pelo poder público, ou ainda, mediante 
autorização escrita, concedida à empresa pelas partes interessadas neste termo. 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções 
judiciais que poderão advir. 

Brasília, _____de ____________ de 2014. 
 

_____________________________ 
Nome do Responsável Legal 

Cargo 
Nome da Empresa 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  Nome: 
CPF CPF 
 
OBS.: Este Documento deverá ser entregue juntamente com a documentação de PROPOSTA DE PREÇOS. 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO EDITAL 

 
 
Preenchida no COMPRASNET 
 
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 42/2013 da 
UASG 450107 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA. 
 
CNPJ: _______________ - NOME: ___________________________ 
 
 
Local, ____ de ______________________ de 2014. 
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ANEXO VI 
 

Declaração Independente de Proposta 
 

Preenchida no COMPRASNET 
 

__________________________, como representante devidamente constituído de ____________________ 
doravante denominado _______________________________, para fins do disposto no Edital do Pregão 
Eletrônico 42/2013 UASG 450107, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2013 UASG 450107 foi elaborada de 
maneira independente pelo ______________________ e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão Eletrônico 42/2013 UASG 450107, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 42/2013 UASG 
450107,não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico 16/2012 UASG 450107, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 42/2013 UASG 450107, quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2013 UASG 
450107,não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 42/2013 UASG 450107 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2013 UASG 450107 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante de SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA antes da abertura oficial das 
propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
Local, em ___ de _______ de 2014. 
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ANEXO VII 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
 
 
Preencher no COMPRASNET 
 
Pregão eletrônico 42/2013-SSP 

__________________________, CNPJ nº _______________, declara sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local, ___ de ___________ de 2014. 
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ANEXO VIII 
 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP 
 
 
A empresa................................, inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil nos 
termos da Lei Distrital nº 5.061/2013. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 
 

Local, em ___ de _______ de 2014 
 
 

............................................................ 
(Representante) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa 
 

Preenchida no COMPRASNET 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que 
essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 
da referida Lei Complementar. 

 
CNPJ:                                    NOME: 
 
 
Local, em ___ de _______ de 2014. 
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ANEXO X 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP 
À Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal 
Apresentamos nossa proposta de preços, abaixo detalhada: 
 
1. Licenças perpétuas da solução CA Clarity™ PPM 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

1 

1.1 Licenças - Gerente Usuário 20 R$  R$  

1.2 Licenças - Participante Usuário 50 R$  R$  

1.3 Licenças de Demandantes e Visualizadores(*) Pacote 1 R$  R$  

1.4 Licenças - Servidor Ambiente 1 R$  R$  

TOTAL DO LOTE 1 R$ 

2. Treinamentos Oficiais da fabricante e Tutorial On-Line - CA Productivity Accelerator for CA Clarity™ PPM 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

2 

Cursos 

2.1 Administrador da Solução: CA Clarity™ PPM v13: Installation 200 Participante 5 R$  R$  

2.2 Administrador da Solução: CA Clarity™ PPM v13: Integration 300 Participante 5 R$  R$  

2.3 Analista Técnico: CA Clarity™ PPM v13: Studio Configuration 300 Participante 5 R$  R$  

2.4 Analista Técnico: CA Clarity™ PPM v13: Data and Reporting 200 Participante 5 R$  R$  

2.5 Analista Funcional: o CA Clarity™ PPM r13.1: Foundations I 200 Participante 10 R$  R$  

2.6 
Analista Funcional: CA Clarity™ PPM v13: CA Clarity™ PPM r13.1: 
Foundations II 200 

Participante 10 R$  R$  

2.7 Analista Funcional: CA Clarity™ PPM v13: Business Administration Participante 10 R$  R$  

Tutorial On-Line 

2.8 Tutorial On-Line – Treinamento para Edição Participante 2 R$  R$  

2.9 Tutorial On-Line – Licenças de Editor Usuário 2 R$  R$  

2.10 Tutorial On-Line – Licenças de acesso ao tutorial Usuário 50 R$  R$  

2.11 
Tutorial On-Line – Conteúdo de Gerenciamento de Projetos e 
Portfolio 

Pacote 1 R$  R$  

TOTAL DO LOTE 2 R$  

3. Implementação evolutiva e Operação Assistida 
LOTE Item Descrição Unidade Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

3 
3.1 Implementação Evolutiva UCD 250 R$  R$  

3.2 Operação Assistida Mês 8 R$  R$  

TOTAL DO LOTE 3 R$  

TOTAL GERAL R$  

     
Valor da Proposta 

 
O valor total desta proposta é de R$ (         ), incluindo nela todas as despesas referentes a encargos financeiros, taxas, 
impostos, fretes, seguros. 
Nos preços acima estão inclusos tributos, taxas, fretes, embalagens. 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Local, _____ de ___________ de 2014. 

 
Assinatura: 

    
Nome Completo 

Cargo / Função / RG 
EMPRESA: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 

 


