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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios

   

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018-SSPDF.

TIPO: Menor preço

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global (contratação do serviço por preço certo e total)

PROCESSO PRINCIPAL SEI-GDF Nº: 00050-00010640/2018-89.

PROCESSOS APENSOS SEI-GDF Nº: NÃO HÁ

INTERESSADO: Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação/SSPDF.

 

OBJETO: Aquisição de atualização de assinatura de licenças de an�vírus corpora�vo com ePolicy Orchestrator (ePO) incluindo
manutenção "on-site", com upgrade para versão mais atual e atualização de assinaturas e demais módulos da solução, além de
garan�a por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, para a rede da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal – SSP/DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 24.101. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.126.6002.1471.0001. FONTE: 100.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.24.

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09:00 horas do dia 21/02/2019.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 21/02/2019.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:15 horas do dia 21/02/2019.

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br do Governo Federal.

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma Eletrônica, do �po
menor preço, para contratação de empresa especializada para a realização dos serviços especificados no anexo I deste edital.

 

De acordo com o art. 40, caput, da Lei nº 8.666/1993, o presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002; Decretos federais nº
5.450/2005 e nº 7.174/2010; Lei Complementar nº 123/2006; Lei nº 9.609/1998; Leis distritais nº 4.611/2011; nº 4.770/2012,
alterada pelas Leis nºs 5.687/2016 e nº 6.005/2017; nº 5.525/2015; nº 6.112/2018 e Decretos distritais nº 23.287/2002; nº
23.460/2002; nº 25.966/2005 (art. 7º); nº 26.851/2006 e alterações posteriores (Decretos nº 26.993/2006, nº 27.069/2006, nº
35.831/2014 e nº 36.974/2015); nº 32.598/2010; nº 33.608/2012; nº 35.592/2024; nº 36.220/2014, nº 36.520/2015, nº 37.667/2016,
IN 04/2010-SLTI, com as alterações introduzidas pela IN 02/2012 e IN 02/2015-MPSLTI e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e
alterações posteriores; além das demais normas per�nentes, observadas as condições estabelecidas neste ato Convocatório e seus
anexos.

 

Este Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET,
mediante condições de segurança, u�lizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e auten�cação em todas as suas fases.

 

Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado por meio da Portaria nº 225, de 07 de novembro de 2018, publicada no
DODF nº 214, página 64, de 09 de novembro de 2018, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
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Sistema COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br que terá, dentre outras, as seguintes atribuições:
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas a este 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
respec�vos recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando man�ver 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.

 

Este edital estará disponível gratuitamente no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br do
Governo Federal. UASG 450107 – Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e no sí�o
h�p://licitacoes.ssp.df.gov.br.

 

1. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1.1. Para impugnar este edital qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que antecederem a abertura da sessão pública,
preferencialmente na forma eletrônica pelo e-mail: 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 Pregoeiro, 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 enviados ao Pregoeiro, em até 3 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico no e-mail: 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 Pregoeiro por meio de e-mail enviado ao endereço eletrônico
informado pelo interessado e do Sistema COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br, ficando todas as
empresas licitantes obrigadas a acessá-los para obtenção dos dados solicitados.

1.3. Qualquer pessoa é parte legí�ma para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 10.520/2002,
em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente na forma eletrônica pelo e-mail:
licitacoes@ssp.df.gov.br ou no endereço: Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios da SSPDF. Setor de Administração
Municipal – SAM, Conjunto “A”, Bloco “A”, Edi�cio Sede da SSPDF, 1º Andar, sala 109. CEP 70.620-010, Brasília - DF, de segunda a
sexta-feira nos horários de 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min.

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão par�cipar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de a�vidade do objeto desta licitação que comprovem sua
qualificação, na forma indicada neste edital:

2.1.1. Que estejam cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Distrito Federal, nos termos do art. 37 do Decreto Distrital
nº 36.520, de 28 de março de 2015 e/ou 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 D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n°
23.546/2003; desde que atendido o disposto nos subitens do item 7 deste edital; ou

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que es�verem com seus cadastramentos vencidos, desde que atendidas às
exigências dos subitens do item 7 deste edital.

2.2. A simples par�cipação 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 par�cipar 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, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou
impedidas de contratar com o Distrito Federal (Decreto Distrital nº 26.851/2006, art. 2º, inc. III c/c art. 5º).

2.3.2. Empresas cons�tuídas em consórcios e pessoas �sicas não empresárias.

2.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou en�dade contratante ou responsável pela licitação;

2.3.4. O autor do Termo de Referência, pessoa �sica ou jurídica;

2.3.5. Empresa da qual o autor do termo de referência 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, até terceiro
grau consanguíneo ou afim, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou en�dade da Administração Pública do Distrito Federal
em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de: contrato de serviço terceirizado ou contratos per�nentes
a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes. (Decreto nº 32.751/2011, art. 8º).
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2.3.7. Considerando o art. 97 da Lei nº 8.666/1993, será realizada prévia pesquisa junto aos sí�os eletrônicos da Controladoria Geral
do Distrito Federal- CGDF, do Portal da Transparência do Ministério de Transparência e Controladoria Geral da União e do Conselho
Nacional de Jus�ça – CNJ (condenações cíveis por atos de Improbidade Administra�va) para aferir se existe algum registro impedi�vo
ao direito de par�cipar de licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, sendo desclassificadas as propostas das
empresas que possuírem tais impedimentos (Parecer nº 314/2016-PRCON/PGDF, fl. 13).

2.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par�cipar do certame para o mesmo ITEM (Pareceres nsº
143/2005 e 648/2009-PROCAD/PGDF).

 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

3.1. As empresas que desejarem par�cipar deste Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, até o dia e horário e no
endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste edital, ou no primeiro dia ú�l subsequente, na hipótese de não haver expediente
nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observadas as orientações con�das no
mencionado endereço.

 

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

4.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e pra�ca de todos os atos neste Pregão, que se dará pela
atribuição de chave de iden�ficação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema COMPRASNET do Portal de Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br, ob�da junto ao provedor do sistema.

4.2. Para obtenção de chave e senha para seus representantes a empresa licitante deverá estar previamente cadastrado no Sistema
COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br.

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

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

4.5. A representação da empresa licitante far-se-á por meio de instrumento par�cular e/ou público de procuração, que comprove os
necessários poderes para pra�car 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 inves�dura.

4.6. A chave de iden�ficação e a senha terão  prazo de validade de acordo com o estabelecido pelo provedor do sistema e poderão ser
u�lizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por inicia�va da Administração,
devidamente jus�ficada.

4.7. Como requisito para a par�cipação neste pregão, a empresa licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico,
que tem pleno conhecimento das exigências previstas neste edital e declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

4.8. Nenhuma pessoa �sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma empresa
licitante.

4.9 As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par�cipar do certame para o mesmo item.

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

5.2. Incumbirá à empresa licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo sistema,
Pregoeiro ou de sua desconexão.

5.3. A par�cipação neste pregão dar-se-á por meio da digitação da senha priva�va da empresa licitante.

5.4. As licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com o preço total do ITEM, conforme o item 14 do Anexo I deste
edital em moeda nacional do Brasil para cada ITEM cotado, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas,
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico COMPRASNET do Portal de Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br, quando, então, encerrar-se-á, automa�camente, a fase de recebimento de propostas.

5.5. A empresa vencedora deverá inserir sua proposta assinada, em língua portuguesa, juntamente com a planilha de composição de
preços e a documentação de habilitação e anexos, exclusivamente no Anexo do Sistema COMPRASNET do Portal de Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br, quando convocada(s) pelo Sistema ou Pregoeiro, em observância ao inciso II do art. 13 do
Decreto nº 5.450/2005; devendo a(s) proposta(s) conter(em):

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, Municipal ou do Distrito Federal;
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b) Conter as especificações dos serviços cotados de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I ao
Termo de de Referência que segue como Anexo I deste edital.

c) Conter preço Unitário e Total para os �pos de serviços de acordo com o modelo de Planilha constante do Anexo I deste edital, bem
como o preço Total da proposta, devendo no preço ofertado já estar inclusos todos os custos necessários ao fornecimento dos
serviços na forma solicitada nos anexos deste edital, incluindo equipamentos, mão-de-obra, suporte técnico, treinamento, BDI, assim
como todos os impostos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, nada mais sendo licito pleitear a esse �tulo. O preço deve ser
expresso(s) em algarismos e por extenso em moeda nacional;

d) Conter garan�a pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, de toda a solução ofertada, a contar da emissão do Termo de Recebimento
Defini�vo, de acordo com o estabelecido no item 24 do Termo de Referência constante do Anexo I deste edital;

e) Conter prazo de entrega dos serviços de acordo com o item 19 do Anexo I deste edital,

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

g) Conter anexos Termo de Confidencialidade, nos termos do modelo constante do ANEXO II ao Termo de Referência que segue como
Anexo I a este edital;

h) Conter declaração da empresa licitante do que executará os serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas
nos Anexos deste edital.

i) Conter declaração da licitante de que repassará a transferência de conhecimento tecnológico em Brasília-DF, em ambiente que irá
disponibilizar por sua responsabilidade, sob as condições estabelecidas no item 27 do Anexo I deste edital, devendo indicar em sua
proposta o local onde este serviço será prestado.

j) Declaração própria ou de cer�ficação emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada, ou qualquer outro meio de
prova que ateste que o serviço fornecido cumpre com as exigências de prá�cas de sustentabilidade ambiental.

 

5.6 Deverão estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, encargos sociais, transporte, instalações, seguro e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;

5.7. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admi�dos preços unitários e totais superiores aos preços ou es�mados pela
SSPDF no item 14 do Termo de Referência. O desrespeito a essa regra levará o ITEM a ser considerado fracassado, caso não se
obtenha êxito com a negociação, seguindo a ordem de classificação.

5.8. Se na proposta a especificação es�ver incompleta ou houver discordância da especificação da proposta com a especificação
prescrita neste edital, será considerada a especificação igual à exigida, obrigando-se o proponente à execução dos serviços do objeto
desta licitação de forma que atenda plenamente ao estabelecido no Anexo I.

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

5.10. Havendo discrepância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os preços expressos em algarismos e por
extenso, serão considerados estes úl�mos, devendo o Pregoeiro 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
serviço ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações
des�nadas a sanar evidentes erros formais.

 

6. DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, observado o prazo para a execução do
serviço não superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a par�r da assinatura do contrato, as especificações técnicas e
demais condições estabelecidas no Anexo I ao Termo de Referência que segue como Anexo I deste edital.

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

6.3. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no item 14 e no anexo I ao termo de
referência que segue como Anexo I deste edital, sendo desclassificadas as que es�verem em desacordo.

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

6.5. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim entendidos:

I – preços excessivos os superiores aos preços unitários e totais e valores de referência definidos pela SSPDF no item 14 do termo de
referência;

II – preços inexequíveis os inferiores ao custo de execução do serviço, acrescidos dos encargos legais, quando a licitante será
convocada para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificada.

6.6. Os preços oferecidos devem estar compa�veis com os pra�cados no mercado.

6.7. A par�r do horário previsto no sistema e informado neste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas.
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6.8. Aberta a etapa compe��va, as licitantes classificados poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo a empresa licitante imediatamente informado do recebimento do seu lance e respec�vo horário de registro e o preço.

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

6.9.1. A empresa licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema;

6.9.2. No caso de lances de mesmo preço, 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;

6.9.4. Na fase compe��va deste pregão o intervalo entre os lances enviados pelo mesma empresa licitante não poderá ser inferior a
20 segundos. Os lances enviados em desacordo com este subitem serão descartados automa�camente pelo sistema. (IN nº 03/2011
SLTI/MPOG, de 16/12/2011 e Parecer nº 41/2014-PROCAD/PGDF).

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do preço do menor lance registrado
vedado à iden�ficação do detentor do lance.

6.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

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 automa�camente 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 ar�go 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 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, ins�tuído 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 ar�gos 42 a 49 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 menor preço (§ 2º do ar�go 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, ar�go 45 da Lei
Complementar 123/2006).

6.13.5. Não ocorrendo a 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, ar�go 45 da Lei Complementar 123/2006).

6.13.6. No caso de equivalência dos preços 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 automá�co pelo sistema, entre elas para que
se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar preço ainda menor.

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 por item em situação de empate após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão (§ 3º do
ar�go 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 ar�go 45 da Lei Complementar nº 123/2006).

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

6.14. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e do Decreto Distrital nº 37.667/2016 que recepcionou o Decreto
Federal nº 7.174/2010, será assegurada a preferência na contratação, para fornecedores de bens e serviços de informá�ca e
automação, observada a seguinte ordem:

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

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

III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Execu�vo 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 informá�ca e automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efe�vo
desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na forma por este
regulamentada.

6.14.3. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informá�ca e automação ofertados será feita mediante apresentação do
documento comprobatório da habilitação à fruição dos incen�vos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 26 de setembro

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm
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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 sí�o eletrônico oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações 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, Tecnologia, Inovações e Comunicações ou pela
SUFRAMA, mediante solicitação da empresa 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 ou quando do envio da documentação de habilitação na opção convocar
anexo no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br deverá anexar 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 da(s) empresa(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 Produ�vo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Execu�vo 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 par�r da solicitação do Sistema
COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br, caso em que será declarado vencedor do certame;

III - se a classe, con�da 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, con�das 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 Produ�vo Básico (PPB), na forma definida pelo
Poder Execu�vo 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 empresa licitante
detentora da proposta originalmente vencedora do certame;

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

6.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro PODERÁ encaminhar, pelo Sistema Eletrônico,
contraproposta a empresa licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja ob�do preço ainda menor, observado
o critério de julgamento de MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, não se admi�ndo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste edital.

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

6.17. Encerrada a fase de lance o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compa�bilidade do preço
em relação ao es�mado para contratação e verificará a habilitação da empresa licitante conforme disposto neste edital.

6.18. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o es�mado para a
contratação.

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

6.19.1. A adjudicação será realizada por ITEM.

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

6.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va deste Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação neste certame,
sem prejuízos dos atos realizados.

6.22. Quando a desconexão persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos par�cipantes, por meio de mensagem eletrônica divulgando
data e hora da reabertura da sessão.

6.23. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro 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 no Termo de Referência que segue como
anexo I deste edital e anexos e neste edital, a proposta será desclassificada.

 

7. DA HABILITAÇÃO

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.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o pregoeiro solicitará o envio dos documentos exigidos para a habilitação, conforme
regulado neste edital, que deverão ser enviados em até 2 (duas) horas, que poderá ser estabelecido por conveniência e oportunidade
Administra�va, a par�r da solicitação do Pregoeiro na opção convocar anexo disponibilizado pelo Sistema COMPRASNET do Portal de
Compras www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.2 PARA HABILITAREM-SE NA PRESENTE LICITAÇÃO AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA
ABAIXO:

7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

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

II – Prova de inscrição estadual, municipal ou distrital; e

III – Registro comercial, ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do
ramo de a�vidade e do capital social, quando for o caso.

7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

I – Comprovação de ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente compa�vel em caracterís�cas com o objeto desta licitação, por
intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove ter a LICITANTE prestado, no Brasil, os serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico dos so�wares,
de no mínimo 20% do quan�ta�vo de licenças exigidas neste Termo de Referência;

1. Os atestados deverão obrigatoriamente apresentar as seguintes informações:

1. Descrição detalhada do objeto que foi fornecido ao órgão da administração pública ou empresa privada;

2. Nome completo, cargo e contatos (telefone ou e-mail) do responsável pela emissão dos atestados;

3. Assinatura do responsável;

4. Nome do órgão da administração pública ou empresa privada emitente dos atestados de capacidade técnica;

5. Serão aceitos o somatórios dos atestados para comprovar a quan�dade mínima;

6. Serão aceitos atestados emi�dos nos úl�mos 03(três) anos;

7. A SSP poderá instaurar diligência para verificação de auten�cidade das informações prestadas nos atestados apresentados pela
Licitante, solicitando documentos complementares ao licitante ou diretamente ao emitente do atestado.

8. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

II – Suprimido em razão do Acórdão do TCU nº 670/2013-Plenário.

7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

I – Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005), expedida
pelo distribuidor da sede da empresa, datada dos úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas às cer�dões de cada um dos
distribuidores;

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

a) as empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado
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:

 

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
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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 de 10% (dez por cento) do valor de referência o item cotado constante do Anexo I, que deverá recair
sobre o montante do item que pretenda concorrer. (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/1993. A comprovação deverá ser feita rela�vamente
à data da apresentação da documentação, pelo balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do úl�mo exercício social ou pelo
Registro comercial, ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social (conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF).

7.2.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

I – Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal,
em plena validade, para as licitantes, com ou sem sede ou domicílio no Distrito Federal, que poderá ser ob�da através do site
www.fazenda.df.gov.br (art. 173 da Lei Orgânica do DF);

II – Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos Rela�vos 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);

III – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante cer�dão conjunta Nega�va ou Posi�va
com Efeito de Nega�va expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos
federais e à Dívida A�va da União, por elas administrados;

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

V – Cer�ficado 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 – Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), 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;

7.2.4.1. O pregoeiro poderá realizar consulta nos sí�os que emitem as cer�dões de que trata este item, a seu critério, para a obtenção
da documentação solicitada.

VII– Declaração de que não u�liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93),
conforme modelo que segue como Anexo III a este edital. O pregoeiro aceitará a declaração inserida no Sistema COMPRASNET do
Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.3. A licitante deverá apresentar declaração sobre a superveniência de qualquer fato impedi�vo para sua habilitação, sob as penas
da lei. O pregoeiro aceitará a declaração inserida no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.4. As empresas CADASTRADAS e HABILITADAS no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar
somente os documentos elencados nos subitens: 7.2.2; 7.2.3, alínea “c”; 7.2.4, incisos I e VI; 7.2.5; e 7.3, deste edital.

7.5. É OBRIGATÓRIO as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal apresentarem Cer�dão Nega�va ou Posi�va com
Efeito de Nega�va de Débitos, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em plena validade, conforme dispõe
o subitem 7.2.4, inciso I, deste edital (art. 173 da Lei Orgânica do DF). O pregoeiro poderá realizar consulta no sí�o que emite a
cer�dão de que trata este item, a seu critério, para a obtenção da documentação.

7.6. A licitante cuja habilitação no SICAF acusar, no demonstra�vo “Consulta Situação do Fornecedor”, impresso na reunião de
abertura, algum documento com prazo de validade expirado deverá renová-lo e apresentá-lo, a fim de comprovar sua regularidade.

 7.7. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 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 cer�dões nega�vas ou posi�vas com efeito de nega�vas.

a) a não-regularização da documentação no prazo previsto 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 e Anexos, sendo facultado à Administração convocar as
empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para prosseguimento do certame em seus termos ulteriores ou
revogar a licitação, se houver decisão oportuna e conveniente, além de incidir a prescrição con�da no art. 7° da Lei nº 10.520/2002.

7.8. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia auten�cada
por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, que as auten�cará,
ou publicação em órgão de imprensa oficial.

7.9. Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em subs�tuição 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 da matriz ou todos em nome 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 (mesmo CNPJ).

7.12. Todos os documentos emi�dos 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 cer�dões apresentadas não informarem a sua validade deverão estar datados dos úl�mos 90
(noventa) dias, exceto a Cer�dão de que trata o inciso I do subitem 7.2.3 (Cer�dão de falência, de concordata, de recuperação judicial

http://www.fazenda.df.gov.br/
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ou extrajudicial) e o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica.

7.14. Será verificada a conformidade da documentação de habilitação apresentada com os requisitos estabelecidos neste Instrumento
Convocatório, sendo inabilitadas as empresas que es�verem com a documentação de habilitação em desacordo com este edital.

7.15. A empresa que não enviar a proposta de preços e a documentação de habilitação via Anexo do sistema COMPRASNET do Portal
de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br será inabilitada e estará sujeita as penalidades previstas no Decreto nº
26.851/2006, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006, 27.069/2006, de 14/08/2006, 35.831, de 19/09/2014 e
36.974/2015 de 11/12/2015.

 

8. DAS PENALIDADES

8.1. Das Espécies

8.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da 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, e suas alterações posteriores (Decretos nº 26.993/2006, nº 27.069/2006, nº 35.831 e nº 36.974/2015):

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de par�cipação 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 come�da.

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 Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no
contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos
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 respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.2. Da Advertência

8.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedida
pelo Subsecretário de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas da SSPDF) quando o descumprimento da obrigação
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar 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 de Administração Geral da SSPDF (Ordenador
de Despesas da SSPDF), por atraso injus�ficado 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 execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta)
dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação
contratada.

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de execução do serviço,
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do serviço, ou rescisão do
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

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

8.3.2. A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993 e será
executada após regular processo administra�vo, oferecida à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

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

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

8.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a 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
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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 par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de
execução do contrato, se dia de expediente normal na SSPDF, ou no primeiro dia ú�l 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 respec�vos custos de cobrança.

8.3.6. A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da,
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 jus�ficado interesse da SSPDF em admi�r 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 a licitante e/ou contratada de par�cipar de licitação e de contratar com a
Administração, e, se aplicada em decorrência desse pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído 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, aplicada 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 neste edital, os documentos e anexos
exigidos, quer por via anexo do Sistema COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br, de forma
provisória, ou em original ou cópia auten�cada, de forma defini�va. A apresentação dos documentos poderá ser por simples cópia
que será auten�cada pelo servidor que a receber.

III - por até 12 (doze) meses quando a licitante, 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, obje�vando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto desta licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos desta licitação; e

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

8.4.2. O Subsecretário de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas da SSPDF) 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 re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

8.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

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
mo�vos informados na instrução processual.

8.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos 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 ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão
extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública,
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

8.6. Das Demais Penalidades

8.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios
pra�carem 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 cer�ficado 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 8.5;

8.6.1.1. Aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3.

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 defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação; e
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III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

8.7. Do Direito de Defesa

8.7.1. 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 respec�va no�ficação.

8.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente instruído, 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 de penalidades, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
e considerar-se-ão os dias consecu�vos, 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 mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, 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 de Administração Geral da
SSPDF providenciará a sua imediata divulgação no Sistema COMPRASNET do Portal de compras www.comprasgovernamentais.gov.br,
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema COMPRASNET, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos
por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal.

8.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos
subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, 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 ou do empreendedor não empresário.

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 26.851/2006 e suas alterações posteriores
(Decretos nº 26.993/2006, nº 27.069/2006, nº 35.831 e nº 36.974/2015), 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 de penalidades serão aplicadas pelo Subsecretário de
Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas da SSPDF).

8.10.2. Os prazos referidos neste capítulo de penalidades só se iniciam e vencem em dia de expediente na SSPDF.

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo�vadamente a intenção de recorrer, devendo registrar
sua intenção em campo próprio disponibilizado no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras
www.comprasgovernamentais.gov.br, devendo o interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, apresentar as
razões do recurso, no Sistema COMPRASNET do portal de compras www.comprasgovernamentais.gov.br, ficando os demais licitantes,
desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões 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 insusce�veis de aproveitamento.

9.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço: Coordenação de Licitações, Contratos
e Convênios da SSPDF. Setor de Administração Municipal – SAM, Conjunto “A”, Bloco “A”, Edi�cio Sede da SSPDF, 2º Andar. CEP
70.620-010, Brasília - DF.

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

9.5. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar, instruir e decidir os recursos impetrados contra suas decisões e, em mantendo a decisão,
submeter ao Subsecretário de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas) decisão.

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

9.7. Não serão conhecidos os recursos que não sejam apresentados tempes�vamente.

 

10. DO CONTRATO
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10.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, com eficácia a par�r de sua publicação, sendo seu
extrato publicado no DODF, a expensas do Contratante.

10.2. O contrato celebrado com prazo de vigência superior a doze meses poderá ter seus preços anualmente reajustados pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 2º do Decreto Distrital nº 37.121 de 16/02/2016, devendo a
contratada para tanto apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração de analí�ca que deverá retratar a
variação efe�va do custo de produção.

10.3. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da(s) licitante(s) vencedora(s) a prestação de uma das seguintes garan�as:

I - caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos 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 n° 11.079/2004)

II - seguro-garan�a; ou,

III - fiança bancária.

10.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan�a acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do
contrato (Lei nº 8.666/1993, art. 56, § 2º).

10 4 O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da in�mação do adjudicatário, podendo
ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela Administração.

10.5. 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.

10.6. Farão parte integrante do contrato este edital e seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

10.7. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos es�pulados no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

10.8. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais termos adi�vos no
Diário Oficial do Distrito Federal.

10.9. O contrato poderá ser rescindido conforme as disposições dos ar�gos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

10.10. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar
as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o disposto no § 3º, do ar�go 27 do Decreto nº 5.450/2005,
sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

10.11.1. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições con�das nas Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal vigentes (Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, Art. 41, inciso II e §
3º).

10.11.1.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado,
ao qual compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração,
permi�da a contratação de terceiros para assis�-lo e subsidiá-lo de informações per�nentes a essa atribuição.

10.11.1.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Distrital 32.598/2010.

10.11.1.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.11.1.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, permi�da a contratação de terceiros para assis�-lo e subsidiá-lo de informações per�nentes a essa atribuição.

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, sob pena de
rescisão do contrato e da execução de garan�a para o ressarcimento ao erário, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55,
inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87 da Lei n° 8.666/1993). (Decisão nº 6.118/2017 – TCDF e Parecer Jurídico SEI-GDF nº 18/2018
– PGDF/GAB/PRCON).

11.2. 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.

11.3. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as
obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório.

11.4. Comprovar, mês a mês, o efe�vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados
des�nados para a prestação dos serviços.

11.5. Cumprir o disposto no item 18 do termo de referência que segue como anexo I deste edital.
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11.6. Oferecer, diretamente ou por meio de convênios com ins�tuições públicas ou privadas, curso de alfabe�zação ou
complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos empregados contratados, condição aplicável somente para contratação
com prazo de vigência superior a 12 meses e para as empresas que �verem mais de 20 funcionários contratados, em virtude de
licitação realizada para execução de serviços e obras públicas no âmbito do Distrito Federal. (Lei Distrital nº 5.847/2017).

11.7. DA OBRIGATORIEDADE DO USO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

11.7.1. Em atenção à Lei nº 4.770/2012 será exigida neste certame a aplicação de critérios de sustentabilidade ambiental.

11.7.2. A contratada deverá aplicar como critérios de sustentabilidade ambiental para a execução do contrato:

11.7.2.1. A adoção de processos de extração, fabricação e u�lização de produtos e matérias-primas de forma ambientalmente
sustentável;

11.7.2.2. A deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos da indústria, comércio ou construção civil, bem como da água
u�lizada;

11.7.2.3. A u�lização de matéria-prima renovável, reciclável, biodegradável e atóxica;

11.7.2.4. A u�lização de tecnologia e material que reduzam o impacto ambiental;

11.7.2.5. A logís�ca reversa.

11.7.2.6. A recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis por essa Administração
pública;

11.7.2.7. A comprovação de que adota prá�cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reu�lização;

11.7.3. A contratada deverá comprovar que tem condições de adotar prá�cas de sustentabilidade ambiental na execução do serviço,
especialmente:

11.7.3.1. U�lização de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e às especificações determinadas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

11.7.3.2. Adoção de medidas, equipamentos ou técnicas que:

11.7.3.2.1. Reduzam o consumo de água e energia;

11.7.3.2.2. Eliminem o desperdício de materiais e energia u�lizados;

11.7.3.2.3. Reduzam ou eliminem a emissão de ruídos;

11.7.4. Fornecimento aos empregados de equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

11.7.5. Realização de treinamento interno de seus empregados, para redução da produção de resíduos e do consumo de energia
elétrica e água, observadas as normas ambientais vigentes;

11.7.6. Observância das Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

11.8. DA OBRIGATORIEDADE DO ESTABELECIMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE OU COMPLIANCE PREVISTO NA LEI
DISTRITAL N° 6.112/2018:

11.8.1. Considerando que o prazo de vigência do contrato é superior a 180 (cento e oitenta) dias e os valores envolvidos são
superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais, conforme estabelecido no art. 1º da Lei distrital nº 6.112/2018, a contratada deverá
implantar às suas custas, no prazo de 180 dias corridos, a par�r da data de celebração do contrato, o Programa de Integridade,
previsto na Lei Distrital nº 6.112/2018.

11.8.2. A empresa que possua o Programa de Integridade implantado deve apresentar, no momento da contratação, declaração
informando a sua existência nos termos do art. 7º da Lei distrital nº 6.112/2018.

11.8.3. O Programa de Integridade a ser implantado pela contratada consis�rá no conjunto de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, auditoria, controle e incen�vo à denúncia de irregularidades e na aplicação efe�va de códigos de é�ca e de conduta,
polí�cas e diretrizes com o obje�vo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra�cados contra a
Administração Pública do Distrito Federal, devendo o Programa de Integridade ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com
as caracterís�cas e os riscos atuais das a�vidades da contratada, a qual, por sua vez, deve garan�r o constante aprimoramento e
adaptação do referido Programa, visando a garan�r a sua efe�vidade.

11.8.4. Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a contratada deverá apresentar relatório de perfil e relatório de
conformidade do Programa, nos moldes daqueles regulados pela Lei federal nº 12.846/2013, pelo Decreto federal nº 8.420/2015, e
pelo Decreto distrital nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

11.8.5. O Programa de Integridade que for implementado de forma meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para
mi�gar o risco de ocorrência de atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 não será considerado para fins de cumprimento
da Lei Distrital n° 6.112/2018.

11.8.6. Pelo descumprimento das exigências previstas na Lei distrital n° 6.112/2018, a Administração Pública do Distrito Federal
aplicará à empresa contratada multa diária de 0,1% do valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total
contratado.

11.8.7. Somente o cumprimento da exigência estabelecida na lei, mediante atestado do executor do contrato acerca da existência e
aplicação do Programa de Integridade, fará cessar a aplicação da referida multa. Em não sendo efe�vamente cumprida a exigência, o
valor da multa poderá ser inscrito em dívida a�va, com rescisão do respec�vo contrato por justa causa, ocasião em que a contratada,
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além de sofrer a incidência da cláusula penal, ficará impossibilitada de celebrar novas contratações com o poder público do Distrito
Federal pelo período de 2 (dois) anos ou até a efe�va comprovação de implantação e aplicação do Programa de Integridade.

11.8.8. Cabe ao executor do contrato, sem prejuízo de suas demais a�vidades ordinárias, as seguintes atribuições: fiscalizar a
implantação do Programa de Integridade, garan�ndo a aplicabilidade da lei; informar ao ordenador de despesas sobre o não
cumprimento da exigência na forma do art. 5º desta Lei distrital n° 6.112/2018; informar ao ordenador de despesas sobre o
cumprimento da exigência fora do prazo definido no art. 5º da Lei distrital n° 6.112/2018.

11.8.9. As ações e as deliberações do executor do contrato não implicará interferência na gestão das empresas nem ingerência nas
suas competências, se aterão apenas à responsabilidade de aferir o cumprimento do disposto na Lei Distrital n° 6.112/2018, o que se
dá mediante prova documental emi�da pela contratada, comprovando a implantação do Programa de Integridade na forma do art. 7º
da Lei Distrital n° 6.112/2018.

11.8.10. Para se atestar a efe�vidade do Programa de Integridade poderão ser adotas ainda os seguintes meios: auditorias externas, a
obtenção do Selo Pró-É�ca por parte da contratada, concedido pelo Ins�tuto Ethos, em parceria com a Controladoria-Geral da União
e o Ministério da Transparência, ou a obtenção por parte da contratada da cer�ficação ISO 37001, específica para sistemas de gestão
an�ssuborno.

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Indicar o executor do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/1993 e Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, Art. 41, inciso II e § 3º.

12.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

12.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos
serviços.

12.4. No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço.

12.5. No�ficar a Contratada por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades, quaisquer débitos de sua responsabilidade,
bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

12.6. Cons�tuem obrigações da contratante o disposto no item 17 do Termo de Referência que segue como Anexo I do edital.

 

13-DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

13.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor interno do ajuste, especialmente designado pela SSPDF,
que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, além das atribuições con�das nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito
Federal;

13.2. Não obstante a Contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços definidos neste edital e seus
anexos, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalização sobre os serviços, por intermédio de responsáveis pela
gestão e fiscalização do contrato, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, podendo:

I - Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se torne
necessária,

2. - Exigir a subs�tuição de qualquer empregado ou preposto da contratada que. a seu critério, venha a prejudicar o bom
andamento dos serviços;

3. • Determinar a reexecução dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, lavrando termo de ocorrência do evento.

13.3 - O serviço deverá ser entregue conforme disposto nos itens 19 e 20 do Termo de Referência que segue como Anexo I deste
edital;

a) será recebido o serviço:

I – provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias a contar da data de entrega e instalação do objeto contratado;

II – defini�vamente, após realização de testes pelo CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze)
dias úteis, contados do recebimento provisório, pela equipe de gestão do contrato, depois de verificadas a qualidade e a quan�dade
do material, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/1993;

13.4. Após o recebimento defini�vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;

13.5. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem é�co-
profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

13.6. Se a licitante vencedora deixar de entregar o serviço dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por escrito, aceita pela
Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no Decreto n° 26.851/2006, e suas alterações posteriores (Decretos nº
26.993/2006, nº 27.069/2006, nº 35.831 e nº 36.974/2015), na Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações subsequentes, neste edital e
no Termo de Referência.

13.7. A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administra�va, dispensar o recebimento provisório dos serviços,
nos termos do ar�go 74, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
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14 - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

14.1. Os serviços deverão ser executados no local e formas indicados nos itens 19 e 20 do Termo de Referência que segue como
Anexo I deste edital.

 

15 - DO PAGAMENTO

15.1. Para o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I – Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos Rela�vos 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);

II – Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

III - Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), 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 – Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

15.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada
pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

15.3. 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 efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 2º do Decreto Distrital nº 37.121 de 16/02/2016).

15.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada 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.

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

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garan�a 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.

15.6. A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993 e será executada
após regular processo administra�vo, oferecida à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86, da Lei nº 8.666/1993.

15.7. 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 seus créditos, de
acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35 de 18/02/2011.

15.7.1. A regra definida no decreto mencionado no item 11.7 não se aplica: I) Aos pagamentos a empresas vinculadas ou
supervisionadas pela Administração Pública Federal; II) Aos pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos,
convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos
respec�vos documentos; e III) Aos 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. (Art. 6º c/c 7º do Decreto Distrital nº
32.767/2011).

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste edital será dirigido ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, a quem caberá o deferimento ou não do pedido.

16.2. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des�nada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão.

16.3. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a proposta da licitante que for
declarada inidônea na área da Administração Pública.

16.4. A SSPDF somente poderá revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrentes de
fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49
da Lei nº 8.666/1993.

16.5. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não firmar o Termo de Contrato no prazo e condições ora
estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo de conformidade com ato
convocatório.

16.6. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias,
acompanhadas das respec�vas jus�fica�vas técnicas, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 8.666/93. Art. 65. §§ 1°.
2º. II)
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16.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou ex�ntos, 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).

16.8. Os resultados de julgamentos serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal.

16.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do contrato resultante deste Pregão.

16.10. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecu�vos,
exceto quando for explicitamente disposto o contrário neste edital, e só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na
SSPDF.

16.11. O foro para dirimir questões rela�vas ao presente edital, será o de Brasília - DF, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja

16.12. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, no endereço: Coordenação de Licitações,
Contratos e Convênios da SSPDF. Setor de Administração Municipal – SAM, Conjunto “A”, Bloco “A”, Edi�cio Sede da SSPDF, 2º Andar.
CEP 70.620-010, Brasília - DF ou através do telefone 0xx(61) 3441-8814.

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

16.14. É proibida a u�lização de mão de obra infan�l para a execução do objeto desta licitação (Lei nº 5.061, de março de 2013).

16.14.1. O uso ou emprego da mão de obra infan�l para a execução do objeto desta licitação cons�tui mo�vo para a rescisão do
contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (Lei nº 5.061, de março de 2013).

16.15. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório contra a mulher, que incen�ve a violência contra a mulher, que exponha a
mulher a constrangimento, que seja homofóbico, ou que represente qualquer �po de discriminação cons�tui mo�vo para rescisão de
contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. (Lei nº 5.448/2015).

16.16. Nos casos de contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado é vedada a prestação de serviços de familiar de
agente público no órgão ou en�dade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança.

16.17. A licitante deverá comprovar possuir, em seus quadros de empregados, ao menos 3% (três por cento) de apenados em
condições de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário (Lei Distrital nº 4.652/2011, art. 2º, e Parecer nº 85/2018
- PGDF/GAB/PRCON).

 

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2019.

 

ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

Subsecretário de Administração Geral da SSPDF

 

 

 

A N E X O I  AO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de atualização de assinatura de licenças de an�vírus corpora�vo com ePolicy Orchestrator (ePO) incluindo
manutenção "on-site", com upgrade para versão mais atual e atualização de assinaturas e demais módulos da solução, além de
garan�a por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, para a rede da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal – SSP/DF.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO

Item Código
Br Descrição U.M Qtde

1 350948 

Aquisição de atualização de assinatura de licenças de an�vírus corpora�vo com ePolicy
Orchestrator (ePO) incluindo manutenção "on-site", nas instalações da SSP/DF o upgrade para
versão mais atual, a atualização de assinaturas e demais módulos da solução, além de garan�a
por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.

unid. 1658

2.     JUSTIFICATIVA

2.1.     Introdução
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2.1.1. Ao longo dos anos a SSP/DF tem inves�do em recursos de tecnologia da informação e comunicação, de forma a
assegurar o desempenho de suas a�vidades ins�tucionais, possibilitando o tratamento de um grande e variado conjunto de
informações.

2.1.2. A evolução da complexidade das demandas e soluções inerentes às a�vidades ins�tucionais da SSP/DF exige uma
adequação e constante atualização das medidas que visam proteger e assegurar a qualidade e desempenho dos serviços prestados.

2.2. Padrão da Segurança da Informação

2.2.1. De acordo com a norma internacional ISO IEC 27001:2006, que trata da cer�ficação para Sistemas de Gestão de
Segurança da Informação e apresenta entre seus conceitos fundamentais os três atributos básicos da informação: confidencialidade,
integridade e disponibilidade, é necessário que esta Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação, no exercício de suas
atribuições ins�tucionais, promova e mantenha ações que permitam a SSP/DF iden�ficar, analisar e qualificar riscos que possam
comprometer tais atributos.

2.2.2. Em decorrência disso, é fundamental a definição de estratégias que unifiquem os propósitos desses pilares da
Segurança da informação.

2.2.3. Dentre as medidas de segurança que garantem a proteção e a preservação das informações da ins�tuição, destaca-se a
u�lização de uma ferramenta de detecção e de prevenção de contaminações ou ataques de programas maliciosos, como vírus
eletrônicos e malwares em geral, na rede da SSP/DF.

 

2.3. An�vírus Corpora�vo

2.3.1. Um an�vírus corpora�vo é uma solução de combate à vírus eletrônico com definições de polí�cas, regras de segurança
e tarefas de forma centralizada, com instalação e atualização de vacinas automa�zada, de proteção abrangente em vários �pos de
disposi�vos e computadores, com um controle e visão gerencial unificados.

2.3.2. Esse mecanismo visa manter todo o ambiente computacional protegido contra contaminações por vírus provenientes
de mídias removíveis como pendrives ou discos rígidos portáteis, através do recebimento de mensagens de correio eletrônico, através
de acessos às estações de trabalho, à internet e acesso por meio de notebooks e outros disposi�vos móveis similares contaminados
por vírus.

 

2.4. Histórico da Solução Adotada

2.4.1. A Solução Adotada

2.4.1.1. A solução atual de an�vírus corpora�va adotada pela SSP/DF é composta de uma dashboard centralizada e so�ware de
proteção an�vírus instalado nas estações de trabalho, computadores portáteis e servidores de rede da SSP/DF.

2.4.1.2. A interface de gerenciamento, dashboard, é um painel central responsável por gerenciar os serviços de varredura e
bloqueio de falhas de segurança, dos �pos de malware e códigos maliciosos no parque computacional da ins�tuição, com o controle e
atualização dos computadores que possuem o so�ware de proteção instalado.

2.4.1.3. Atualmente a solução adotada pela SSP/DF emite relatórios diários contendo a iden�ficação e localização dos
computadores onde foram encontrados malwares, códigos maliciosos do �po vírus, que causam infecção dos computadores,
podendo a contaminação estender-se e proliferar-se por toda a rede.

2.4.1.4. Cada terminal iden�ficado como infectado é checado pela equipe de Suporte Técnico de informá�ca nível 2 da SSP/DF,
por meio de visita e nova varredura na máquina contaminada, a fim de iden�ficar a causa das infecções e eliminar a fonte do
problema.

2.4.1.5. A Gerência de Rede – GERED adotou uma polí�ca de segurança corpora�va, com o intuito de proteger não somente
uma estação isolada, mas sim o principal a�vo da SSP/DF, que são as informações e os SISTEMAS, inclusive prevendo ações corre�vas
e alterna�vas, em caso de ataques de forma cole�va em toda a rede simultaneamente.

2.4.1.6. A u�lização de solução de an�vírus do �po corpora�va instalada em todas as máquinas da SSP/DF, foi uma das medidas
de segurança adotadas para melhorar o nível de segurança da rede de forma centralizada, visto que cada equipamento ou disposi�vo
de rede é uma porta de entrada de vírus em potencial, tendo essa solução atendido seus obje�vos de forma plena na rede de
computadores da SSP/DF.

2.4.1.7. Ressalte-se que essa proteção engloba a rede e equipamentos da Defesa Civil, CIADE, GETRAN, NUAL e toda a estrutura
da SESIPE, PFDF, PDF1, PDF1, CPP.

2.4.1.8. Considerando que a quan�dade de novos vírus propagados diariamente pela internet é extremamente alta, as
empresas especializadas neste �po de proteção frequentemente atualizam as vacinas de seus an�vírus corpora�vos, a fim de
promover um combate rápido e eficaz contra essas ameaças.

 

2.5. O Vencimento da Solução

2.5.1. Apesar da solução de an�vírus da SSP/DF encontrar-se estável, o contrato de licença, manutenção e Suporte Técnico
(instrumento que garante as atualizações das vacinas, dos so�wares de gerenciamento e do upgrade de versão da solução) venceu na
data de 12/12/2015, impossibilitando a ro�na de atualizações completas das polí�cas de segurança, vacinas e so�ware de
gerenciamento, assim como o upgrade de toda a solução, já disponibilizada no mercado com novas funções e polí�cas.
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2.5.2. Sem o upgrade da versão da solução, a atualização de algumas polí�cas e vacinas contra vírus ficam obsoletas, não
garan�ndo cobertura completa da solução, além de deixar descobertos os serviços de atualização, Suporte Técnico e manutenção do
sistema. Torna-se essencial a assistência técnica e manutenção da licença, com acesso às atualizações diárias de vacinas, às atuais
versões do produto e aos novos módulos, com Suporte Técnico e manutenção especializado "ON-SITE" nas instalações da SSP/DF,
quando da ocorrência de falhas no funcionamento da solução e seus componentes.

 

2.6. Conclusão

2.6.1. Considerando que:

A SSP/DF adquiriu licença perpétua da solução de an�vírus McAfee EPA pelo período de 03 (três) anos, por meio de processo
licitatório realizado em 2012, com garan�a de Suporte Técnico abrangendo atualizações e assistência técnica sem custos
adicionais;

Que a licença da solução adquirida é do �po perpétua, e após o fim do prazo da garan�a de Suporte Técnico, a SSP/DF tem
ainda o direito de uso das licenças dos so�wares, porem não tem mais o direito de efetuar upgrades das versões mais recentes
da solução, atualizar ou receber os serviços essenciais de assistência técnica e manutenção;

Que após a perda do direito de upgrade de versão da solução com assistência técnica e manutenção, a única forma de retornar
a ter o direito ao uso desta solução é através da aquisição da licença de solução an�vírus;

Que a necessidade da con�nuidade do serviço de Suporte Técnico e manutenção da solução adquirida é fundamental para
garan�r as atualizações e o pleno funcionamento dessa barreira contra vírus eletrônicos, protegendo os sistemas, bancos de
dados, informações e demais estruturas da rede da SSP/DF, ou que delas se u�lizam;

Que as atualizações das polí�cas de an�vírus são vitais para o bom funcionamento dos sistemas da SSP/DF, banco de dados,
controle de acessos de usuários e de equipamentos na rede, de modo a evitar ainda possíveis falhas de segurança ou bugs e
erros de funcionamento dos so�wares.

 

2.7. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO EM LOTES/ITENS

2.7.1. O Art. 23, § 1º da lei 8666/93 dispõe que “as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da compe��vidade sem perda da economia de escala”.

2.7.2. O TCU se manifestou sobre o tema através da Súmula 247 – TCU/2007:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o obje�vo de propiciar a ampla
par�cipação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.

2.7.3. Desse modo, as partes integrantes descritas do objeto deste Termo de Referência compõem um objeto fisicamente
único, e havendo interesse técnico na manutenção da unicidade, não há viabilidade técnica para que seja procedido ao parcelamento.

 

2.8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.9. O presente Termo de Referência foi elaborado com fundamento nos seguintes disposi�vos legais:

a) Lei nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal, ins�tui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;

b) Lei nº 10.520/02 - Ins�tui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Cons�tuição Federal, modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências;

c) Lei 4.770/2012 - dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e
serviços pelo Distrito Federal;

d) Decreto Federal nº 7.174/10 estabelece a contratação de bens e serviços de informá�ca e automação pela Administração
Pública, IN04;

e) Decreto Federal nº 5.450/05 - Regulamenta o Pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências;

f) Lei Distrital n.º 5.525/2015, que estabelece que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer que seja a
modalidade de licitação, o valor a ser pago não seja superior à média de preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal, e dá
outras providências;

g) Decreto Distrital n.º 26.851/2006, que regulamenta a aplicação de sanções administra�vas previstas na Lei n.º 8.666/93;

h) Decreto Distrital nº 36.220/14 ins�tui o procedimento de realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e
prestação de serviços.
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i) Decreto Distrital nº 37.667/2016 que dispõe sobre a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no âmbito
da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

j) Decreto Distrital nº 28.016, de 1º de junho de 2007 - fixa prazo aos órgãos e en�dades da Administração direta e indireta do
Distrito Federal para a contratação de serviços de tecnologia informá�ca e dá outras providências;

k) Decreto 36.520/2015 - estabelece diretrizes e normas gerais e licitações, contratos e outros ajustes para a Administração
direta e indireta do Distrito Federal e dá outras providências;

l) Instrução Norma�va n° 04/2014, da SLTI/MPOG - Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da
Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e Informá�ca (SISP) do
Poder Execu�vo Federal;

m) Norma ISO 27001 – é um padrão de referência internacional para a Gestão da Segurança da Informação.

n) Decreto Distrital nº 39.103/2018 - Regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços e dá outras
providências.

 

2.10. RELAÇÃO ENTRE O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SSP

2.10.1. O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
com o Planejamento Estratégico da SSP para o período 2017-2019, tendo em vista a atualização tecnológica necessária ao bom
andamento dos trabalhos da Ins�tuição e aplicações de missão crí�ca, conforme os itens abaixo, rela�vos aos obje�vos estratégicos:

a) Obje�vo estratégico 4: Integrar, modernizar e democra�zar os órgãos de segurança pública;

b) Obje�vo estratégico 4.5: Reequipar e reaparelhar a SSP, incluindo a renovação do parque tecnológico;

c) Obje�vo estratégico 7: Adequar os recursos humanos e materiais tecnológicos aos propósitos de excelência na prestação de
serviços;

d) Obje�vo estratégico 7.1: Reestruturar a rede lógica e elétrica da SSP e suas Unidades.

 

2.11. Meta

Meta
da

UTIC
Descrição da Meta (PDTIC) Obje�vo

16 

Aquisição de atualização de assinatura de licenças de an�vírus corpora�vo
com ePolicy Orchestrator (ePO) incluindo manutenção "on-site", nas
instalações da SSP/DF o upgrade para versão mais atual, a atualização de
assinaturas e demais módulos da solução, além de garan�a por um período
mínimo de 36 (trinta e seis) meses.

OE 06, OE 08 

 

3. REGISTRO DE PREÇO

3.1. Não será adotado o Sistema de Registro de Preço, devido ao objeto deste Termo de Referência não se enquadrar nos
incisos do Art. 3º do Decreto nº 39.103/2018. Por se tratar de bem comum, e não possuir caracterís�cas que atendam a legislação
vigente para a modalidade.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO COMO BEM COMUM

4.1. O Objeto desta contratação de serviços e enquadra nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei nº 10.520, de
2002, por se tratar de bem comum, cuja qualidade e adequação à finalidade podem ser obje�vamente definidas no Edital, com
caracterís�cas e especificações usuais de mercado, o que possibilita a licitação por meio da modalidade Pregão.

4.2. Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do �po aberto sobre o que sejam comuns, após analisar 03 (três)
aspectos, quais sejam: a possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje�vos de desempenho e qualidade comuns no
mercado correspondente; se havia disponibilidade no mercado deste material, e, verificado se as especificações adotadas eram
usuais neste mesmo mercado, a presente aquisição foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais pelo
mercado.

 

5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICRO EMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE

5.1. Esta contratação não contemplará reserva para ME/EPP, tendo em vista que o percentual exigido pela Lei
Complementar n.º 123, de 2006 e art. 23 da Lei nº 4.611/2011 tem sido atendido em outras contratações desta SSP.
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6. SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será permi�da a subcontratação para os itens deste Termo de Referência.

 

7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

7.1. O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o ordenamento jurídico que regulamenta o
processo de licitação e de contratação da Administração Pública. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e
serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e qualidade
definidos por meio de especificações usuais do mercado podendo, portanto, ser adquirido por meio de processo licitatório na
modalidade de Pregão, do �po menor preço, a ser realizado de forma ELETRÔNICA a fim de obter a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública.

 

8. DO AGRUPAMENTO DE ITENS

8.1. De acordo com a Súmula nº 247 do TCU, que estabeleceu que:

"É obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o obje�vo de propiciar a ampla
par�cipação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquisição da totalidade do objeto, possa fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade".

8.2. Este Termo de Referência possui apenas um item, não sendo necessário agrupamento.

 

9. DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS

9.1. A par�cipação de consórcios, prevista no art. 33 da Lei 8.666/93, não será admi�da, uma vez que o objeto a ser
adquirido trata-se de bem comum, comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à
Administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

 

10. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

10.1. A LICITANTE deverá obedecer aos requisitos e especificações deste Termo de Referência.

10.2. As especificações técnicas se encontram no ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

11. BENS E/OU SERVIÇOS

Item Descrição Classificação

1

Aquisição de atualização de assinatura de licenças de an�vírus corpora�vo com
ePolicy Orchestrator (ePO) incluindo manutenção "on-site", nas instalações da
SSP/DF o upgrade para versão mais atual, a atualização de assinaturas e demais
módulos da solução, além de garan�a por um período mínimo de 36 (trinta e seis)
meses.

Serviço/Bem

 

12. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

12.1. Levando em consideração a quan�dade de computadores e de servidores na SSP/DF, será necessário realizar aquisição
de  1658 licenças, conforme descrito no quadro abaixo.

Seq. Unidades Quan�dade de Computadores
01 SSP - SESIPE 905
02 CICCR - SIOSP - CIADE 113
03 SSP SEDE 480
04 SSP - DEFESA CIVIL 060
TOTAL COMPUTADORES 1558
05 SERVIDORES FÍSICOS 15
06 SERVIDORES VIRTUAIS 100
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TOTAL SERVIDORES 117
TOTAL GERAL 1658
QUANTIDADE DE LICENÇAS 1658

 

13. DOS BENEFÍCIOS E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

13.1. Fortalecer a cultura orientada a resultados com foco em governança, gestão e pessoas através da ampliação e
modernização da infraestrutura �sica e de equipamentos de TIC, especificamente na área de segurança de rede através de proteção
contra ataques via contaminação eletrônica de vírus com a atualização de licença e da contratação de serviço de suporte e
manutenção do servidor de an�vírus;

13.2. Preservar a integridade ins�tucional dos sistemas da SSP-DF através da preservação dos dados;

13.3. Contribuir para a gestão estratégica e confiável das informações dos sistemas disponibilizados na rede corpora�va;

 

14. CUSTOS ESTIMATIVOS E PESQUISA DE MERCADO

14.1. O custo es�mado está con�do na planilha de custos abaixo informada, cujos valores médios foram ob�dos mediante
pesquisa de mercado e de preços pra�cados pela Administração, cujas propostas encontram-se acostadas nos autos do processo.

 

Item Descrição Unidade Quan�dade Valor
Unitário Valor Total Item

1

Aquisição de atualização de assinatura de licenças de an�vírus
corpora�vo com ePolicy Orchestrator (ePO) incluindo
manutenção "on-site", nas instalações da SSP/DF o upgrade para
versão mais atual, a atualização de assinaturas e demais
módulos da solução, além de garan�a por um período mínimo
de 36 (trinta e seis) meses.

 unid. 1658 R$
184,67 R$ 306.182,86

TOTAL R$ 306.182,86

O valor médio total es�mado para este Termo de Referência é de R$ 306.182,86 (trezentos e seis mil cento e oitenta e
dois reais e oitenta e seis centavos).

 

15. DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

15.1. A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de sigilo absoluto sobre quaisquer dados,
informações, códigos-fonte e artefatos, con�dos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento
durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou u�lizar, sob pena de lei,
independentemente da classificação de sigilo conferida pela SSP/DF, tais documentos.

15.2. A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem
executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto sem autorização por escrito da SSP/DF,
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos.

15.3. Cada profissional deverá assinar termo de responsabilidade e sigilo, conforme Anexo III – Termo de Confidencialidade
de Informações, comprometendo-se a não divulgar nenhum assunto tratado nas dependências da SSP/DF ou a serviço desta SSP/DF,
salvo se expressamente autorizado.

15.4. Cada profissional deverá assinar termo declarando estar ciente de que a estrutura computacional disponibilizada pela
SSP/DF não poderá ser u�lizada para fins par�culares e que a navegação em sí�os da Internet e as correspondências em meio
eletrônico u�lizando o endereço da SSP/DF.

15.5. Cada profissional da CONTRATADA deverá assinar termo de compromisso declarando total obediência às normas de
segurança vigentes ou que venham a ser implantadas, a qualquer tempo, na SSP/DF.

15.6. Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte,
contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. Abrange toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional
em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a:

know-how;

técnicas;

especificações;

relatórios;
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compilações;

código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes;

fórmulas;

desenhos;

cópias;

modelos;

amostras de ideias;

aspectos financeiros e econômicos;

definições;

informações sobre as a�vidades da CONTRATANTE.

15.7. As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam
diretamente envolvidas nas a�vidades relacionadas à execução do objeto.

15.8. As obrigações constantes deste Termo de Referência não serão aplicadas às informações que sejam comprovadamente
de domínio público no momento da revelação, tenham sido comprovadas e legi�mamente recebidas de terceiros e estranhos, sejam
reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde
que as partes cumpram qualquer medida de proteção per�nente e tenham sido no�ficadas sobre a existência de tal ordem,
previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

15.9. A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer �po de cópia da informação sigilosa sem o consen�mento
expresso e prévio da CONTRATANTE.

15.10. A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou
indiretamente na execução do CONTRATO sobre a existência deste Termo de Referência bem como da natureza sigilosa das
informações.

15.11. A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garan�r o cumprimento de todas as
disposições do presente Termo de Referência e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.

15.12. A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE,
bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

 

16. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

16.0.1. Os profissionais e Prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo emprega�cio com o Estado, correndo por
conta exclusiva da CONTRATADA, a CONTRATADA também será responsável pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garan�a e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

16.0.2. A CONTRATADA deverá manter vínculo, emprega�cio ou na forma de contrato de prestação de serviços, com todos os
técnicos alocados aos serviços descritos neste Termo de Referência, de forma a garan�r a subordinação de todos aqueles que
trabalhem nas instalações da SSP/DF às determinações emanadas pelo Preposto.

16.0.3. A prestação de serviços de que trata este Termo de Referência não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da
CONTRATADA e a SSP/DF, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. Indicar o(s) Gestor(es) do contrato conforme o Art. 67 da Lei 8.666/93 e Decreto 32.598/10, Art. 41, inciso II e §3°;

17.2. A Secretaria de Estado de Segurança Pública poderá nomear uma comissão para execução do contrato e para
fiscalização e acompanhamento da execução;

17.3. Comunicar, formal e tempes�vamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no serviço;

17.4. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à
execução dos serviços;

17.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e fiscalizar a execução do contrato, por representantes designados, sob
aspectos qualita�vos e quan�ta�vos, devendo rejeitar, no todo ou em parte o serviço executado em desacordo com o contrato, não
eximindo a CONTRATADA da total responsabilidade quanto à execução de serviços;

17.6. Exigir, sempre que necessário, a apresentação pela CONTRATADA, da documentação comprovando a manutenção das
condições que ensejaram a sua contratação;

17.7. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

17.8. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini�vo;
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17.9. Recusar, no todo ou em parte, o recebimento do objeto contratual (equipamentos/so�ware/serviços), em desacordo
com as especificações técnicas descritas no Edital e com a proposta aceita pela Administração Pública, salvo necessidade técnica a ser
avaliada pela comissão de fiscalização e Gestor do contrato;

17.10. Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela CONTRATADA, do objeto desta contratação;

17.11. Para os serviços contratados, a CONTRATANTE permi�rá o acesso dos técnicos habilitados e iden�ficados da
CONTRATADA às instalações onde se encontrarem os equipamentos sob sua responsabilidade. Esses técnicos ficarão sujeitos a todas
as normas internas de segurança da CONTRATANTE, inclusive aqueles referentes à iden�ficação, trânsito e permanência em suas
dependências;

17.12. Cumprir com todas as obrigações financeiras assumidas para com a CONTRATADA, desde que comprovada e atestada a
efe�va prestação dos serviços, no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

17.13. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA;

17.14. No�ficar a CONTRATADA, por escrito, no prazo legal, sobre quaisquer multas, penalidades, débitos de sua
responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do contrato.

17.15. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA,
de seus empregados, Prepostos ou subordinados.

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

18.2. Entregar as licenças e os serviços contratados, no prazo previsto. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a
CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas neste Termo de Referência e Edital respec�vo;

18.3. Cumprir o Acordo de Nível de Serviço estabelecido neste Termo de Referência;

18.4. Implantar e configurar todos os módulos da solução obedecendo aos requisitos da polí�ca de segurança da informação
da CONTRATANTE;

18.5. Fornecer, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE, quaisquer componentes adicionais de so�ware necessários
ao perfeito funcionamento dos itens ofertados, mesmo que não constem do contrato;

18.6. A CONTRATADA cumprirá rigorosamente o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e
Segurança do Trabalho e demais Normas e regulamentos per�nentes;

18.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

18.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.9. Impor a todos os serviços executados rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência, com estrita observância
dos prazos;

18.10. Entregar, no local determinado pela CONTRATANTE, o objeto da presente contratação, às suas expensas, conforme as
especificações descritas e no prazo estabelecidos no Edital;

18.11. Fornecer todas as novas atualizações de versões do objeto da presente contratação, disponibilizadas pelo fabricante
durante o período de vigência contratual, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Defini�vo;

18.12. Fornecer patches de correção necessários à correção de eventuais irregularidades, falhas e imperfeições detectados no
so�ware, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE, durante a vigência do contrato; 

18.13. Indicar formalmente Preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do
contrato;

18.14. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, a qualquer tempo, solicitar a subs�tuição de Preposto da CONTRATADA, uma
vez constatando o não preenchimento das condições exigidas para os serviços a serem prestados, ou que se conduzam de modo
inconveniente ou incompa�vel com o decoro e a função a qual lhe foi come�da;

18.15. A CONTRATADA deverá acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, no escopo do Contrato, prestando, por escrito, todos os esclarecimentos e fornecendo informações que forem solicitados
pela CONTRATANTE, obrigando-se, ainda, a atender prontamente a todas as reclamações a�nentes, a quaisquer aspectos da execução
contratual;

18.16. A CONTRATADA, independentemente da atuação do Fiscal do Contrato, não se eximirá de suas responsabilidades
quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes no Termo de Referência;

18.17. A CONTRATADA deverá no�ficar o fiscal do contrato ou, em sua ausência, o responsável técnico da CONTRATANTE,
sobre qualquer fato extraordinário que ocorra durante a execução dos serviços, após a constatação do fato, para a adoção das
medidas cabíveis;
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18.18. A CONTRATADA obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, inclusive
eventuais falhas em seu sistema, providenciando a sua imediata correção, sem ônus para a Administração;

18.19. Em caso de extravio de qualquer equipamento da CONTRATANTE por parte da CONTRATADA, será obrigatório o
ressarcimento por equipamento com configurações técnicas iguais ou superiores, instalado e em pleno funcionamento, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas após no�ficação pelo Gestor do Contrato;

18.20. Obriga-se a reparar, corrigir, subs�tuir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os serviços executados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou dos materiais empregados,
de emprego de equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações, ou que venham a apresentar falhas ou
defeitos insanáveis, a critério da Administração;

18.21. Deverá observar a legislação ambiental, com relação ao recolhimento e o descarte de material usado ou contaminado,
originário da contratação;

18.22. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor;

18.23. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

18.24. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a
execução dos serviços, os quais devem estar devidamente iden�ficados por meio de crachá;

18.25. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida
para atuar nas instalações do órgão;

18.26. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à subs�tuição dos empregados que realizarão atendimento em loco,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do
serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

18.27. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

18.28. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

18.29. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou Prepostos causarem à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da incompa�bilidade de ação ou omissão culposa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo inteiramente o ônus decorrente;

18.30. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar�gos 14 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garan�a, caso exigido no
Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

18.31. Arcar com a responsabilidade civil, por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de
seus empregados, trabalhadores, Prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros;

18.32. Manter sigilo absoluto sobre todas as informações provenientes dos serviços realizados;

18.33. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.34. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.35. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco
por cento).

18.36. A CONTRATADA deverá garan�r a priorização de correções e melhorias dentro dos níveis de serviços estabelecidos
neste Termo de Referência.

18.37. A CONTRATADA deverá seguir todas as normas de segurança vigente na empresa.

 

19. ENTREGA DAS LICENÇAS E SERVIÇOS

19.1. O prazo de entrega é de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato.

19.2. Os itens deverão ser entregues e instalados no local indicado pela SSP/DF. O objeto adjudicado deverá ser entregue na
Gerência de Rede – GERED/UTIC, em Brasília (DF), localizada em SAM Conjunto A Bloco C, Edi�cio SIOSP, 1º andar, no horário de 08:00
às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou em outra dependência da SSPDF a ser indicada pelo Executor do Contrato, caso ocorra
imprevisto que não torne possível a entrega do objeto no local indicado.

19.3. Os so�wares deverão ser novos, nas versões mais atualizadas, e deverão ser entregues em formato de mídia CD ou
DVD ou endereço eletrônico para download;

19.4. Os itens serão recebidos de forma provisória e, após as verificações necessárias, de forma defini�va;
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19.5. A atualização dos so�wares em todas as suas funcionalidades deverão ser disponibilizados a CONTRATANTE para todas
as licenças  adquiridas com a disponibilização de arquivos de correções, assinaturas e atualizações;

19.6. A prorrogação do prazo de entrega poderá ser concedida em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, devendo a
CONTRATADA encaminhá-lo por escrito ao órgão CONTRATANTE, com antecedência mínima de 01 (um) dia do seu vencimento,
anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o art. 57, §1.o, da Lei n.o 8.666/93.

 

20. MODELO DE EXECUÇÃO

20.1. Realizar a convocação da CONTRATADA em até 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, a qual deverá dar
ciência ao plano de inserção da CONTRATANTE, conhecendo o ambiente �sico e tecnológico, dentro do escopo contratado, e absorver
o conhecimento necessário para entrega e prestação dos serviços acordados.

20.2. A CONTRATADA deverá par�cipar de reunião inicial, convocada pelo Gestor do contrato, com a par�cipação da Equipe
de Fiscalização da CONTRATANTE, do representante legal da CONTRATADA, e dos demais interveniente por ele iden�ficado, cuja pauta
observará, pelo menos: presença do representante legal da CONTRATADA, que apresentará o Preposto da mesma; Assinatura, por
parte da CONTRATADA, do Termo de Confidencialidade e Sigilo e do Termo de Ciência, conforme art. 15, inciso VI, IN n.º 04/2010;
Esclarecimentos rela�vos a questões operacionais, administra�vas e de gerenciamento do Contrato, nivelando os entendimentos
acerca das condições estabelecidas no Contrato, Anexos e Termos, bem como, esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do
contrato.

20.3. O contrato assinado e o Termo de Recebimento Defini�vo são os instrumentos que autorizam o fornecimento dos bens
e serviços.

20.4. A forma de comunicação e acompanhamento da execução do contrato se dará por meio de o�cios e/ou e-mails. As
notas fiscais e cer�dões poderão ser enviadas por e-mail ou entregues pessoalmente.

20.5. Os recebimentos provisório e defini�vo serão emi�dos da seguinte forma:

20.5.1. Recebimento Provisório –  se dará em até 05 (cinco) dias corridos a contar da data de entrega e instalação do objeto
contratado;

20.5.2. Recebimento Defini�vo – após realização de testes pelo CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, pela equipe de gestão do contrato, depois de verificadas a
qualidade e a quan�dade do material.

20.5.3. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

 

21. NÍVEIS DE SERVIÇOS MÍNIMOS PARA SERVIÇO

21.1. O atendimento aos chamados deverá estar disponível de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 7h às 18h, horário
de Brasília.

21.2. A abertura de chamados pelo CONTRATANTE será efetuada por correio eletrônico, por sistema de controle de
chamados ou por telefone.

21.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramenta para acompanhamento dos chamados abertos à CONTRATANTE.

21.4. A abertura de chamado poderá ocorrer em qualquer horário por e-mail ou sistema de controle de chamados, por
telefone apenas no horário mencionado.

21.5. No caso de abertura de chamado fora do horário es�pulado, a contagem do prazo para efeitos de SLA se dará no
próximo dia ú�l.

21.6. A assistência técnica em garan�a deve garan�r o fornecimento de acesso irrestrito (24 horas x 7 dias da semana) à área
de suporte do fabricante, especialmente ao endereço eletrônico (website), a toda a documentação técnica per�nente (guias de
instalação/configuração atualizados, FAQ’s, bases de conhecimento e bases de soluções, com pesquisa efetuada através de
ferramentas de busca).

21.7. O Suporte Técnico do fabricante deverá ser prestado em caso de falhas, dúvidas e/ou esclarecimentos de qualquer um
dos produtos, módulos e programas referentes às plataformas de so�ware e hardware (inclusive virtual) dos produtos.

21.8. Os serviços de suporte deverão ser corre�vos, proa�vos e consul�vos, envolvendo a�vidades como auxílio na
configuração de polí�cas e administração da solução, instalação de novas versões, patches e ho�ixes, análise de dúvidas sobre
melhores prá�cas de configuração, entre outros.

21.9. Acordo de Nível de Serviço (ANS)

21.9.1. O atendimento de chamados de assistência técnica deverá obedecer à seguinte classificação quanto ao nível de
severidade:

Severidade Descrição Tipo de Atendimento Tempo de Atendimento Tempo de Solução ou de
Contorno

1 - Crí�ca Chamados referentes à Server
down, serviço indisponível,
ocorrência de códigos

On-site Em até 2 (duas) horas corridas
após a abertura do chamado

Em até 8 (oito) horas corridas
após a abertura do chamado
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maliciosos crí�cos ou outra
indisponibilidade crí�ca

2 - Alta

Chamados referentes a
ocorrência de códigos
maliciosos associados a
situações de alto impacto,
incluindo os casos de
degradação severa.

On-site Em até 4 (oito) horas corridas
após a abertura do chamado

Em até 12 (doze) horas corridas
após a abertura do chamado

3 - Média

Chamados referentes a
ocorrência de códigos
maliciosos que
comprometam de forma
parcial a operação ou outra
indisponibilidade parcial

Remoto, com exceção
das situações em que
seja necessária
intervenção �sica.

Em até 08 (oito) horas úteis
após a abertura do chamado

Em até 24 horas úteis após a
abertura do chamado

4 - Baixa

Chamados com o obje�vo de
sanar dúvidas quanto ao uso
ou à implementação da
solução.

Remoto Em até 12 (doze) horas úteis
após a abertura do chamado

Em até 48 (quarenta e oito) horas
úteis após a abertura do
chamado

5 - Preven�vo
Chamados referentes a
atendimento Preven�vo ou
de Acompanhamento

On-site ou Remoto,
dependendo da
necessidade

Data Agenda

Atendimento deve ser feito na
data e hora agendadas com
atraso máximo permi�do de 1
(uma) hora.

6 - Atualização de
So�ware

Chamados referentes a
atendimento para Atualização
de So�wares

On-site ou Remoto,
dependendo da
necessidade

Data Agenda

Atendimento deve ser feito na
data e hora agendadas com
atraso máximo permi�do de 1
(uma) hora.

21.9.2. Por necessidade de serviço ou cri�cidade do problema, a SSP/DF poderá solicitar a escalação de chamado para níveis
superiores de severidade. Os prazos dos chamados escalados passam a contar novamente do início;

21.9.3. Os prazos para atendimento e para solução ou medida de contorno terão suas contagens de prazo reiniciadas na nova
severidade a par�r da escalação;

21.9.4. No caso de não cumprimento dos prazos na nova severidade as penalidades decorrentes serão aplicadas conforme
Severidade da escalação, considerando o prazo total desde a abertura do chamado original;

21.9.5. O não atendimento dentro do prazo estabelecido para o chamado ensejará aplicação de multa a CONTRATADA,
conforme o nível de severidade do mesmo:

21.9.5.1. Severidade 1 - 0,5% (cinco décimos por cento) do valor constante no contrato, por hora ou fração de hora de atraso.

21.9.5.2. Severidade 2 - 0,4% (quatro décimos por cento) do valor constante no contrato, por hora ou fração de hora de atraso;

21.9.5.3. Severidade 3 - 0,2% (dois décimos por cento) do valor constante no contrato, por hora ou fração de hora de atraso;

21.9.5.4. Severidade 4 - 0,1% (um décimo por cento) do valor constante no contrato, por hora ou fração de hora de atraso.

21.9.6. A interrupção do atendimento de um chamado por parte da CONTRATADA, que não tenha sido previamente autorizada
pela SSP/DF, ensejará aplicação e multa, conforme nível de severidade do mesmo:

21.9.6.1. Severidade 1 – 0,5% (cinco décimos por cento) do valor constante no contrato, por hora ou fração de hora de
interrupção;

21.9.6.2. Severidade 2 – 0,4 (quatro décimos por cento) do valor constante no contrato, por hora ou fração de hora de
interrupção.

 

22. PAGAMENTO

22.1. O pagamento da aquisição será efe�vado em até 30 (trinta) dias após o atesto do Gestor ou da comissão fiscalizadora
da NF-e, considerando-se a realização de todos os testes de funcionalidade e demais exigências deste Termo de Referência.

22.2. A CONTRATADA somente deverá emi�r a Nota Fiscal após a emissão do Termo de Recebimento Defini�vo;

22.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos exigidos no Edital do Pregão.

22.4. A CONTRATADA apresentará Nota Fiscal ou Fatura, em Reais, rela�va aos objetos contratados à comissão designada
para receber os bens que, atestando-a, a encaminhará para pagamento mediante emissão de Ordem Bancária.

 

23. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

23.1. Os serviços e produtos deverão ter garan�a integral contra defeitos de projeto, instalação e desempenho inadequado.

23.2. A garan�a abrangerá todas as atualizações de assinaturas e demais módulos da solução por um período mínimo de
36 (trinta e seis) meses, contados a par�r da data de emissão do Termo de Recebimento Defini�vo pela CONTRATANTE. 
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23.3. A CONTRATADA deverá prover, durante a vigência do contrato, à CONTRATANTE, sem quaisquer ônus financeiros, a
garan�a de atualização dos so�wares fornecidos, provendo o fornecimento de novas versões, seja por necessidade de correção de
problemas ou por implementação de novos releases, inclusive atualização de definições de vírus (DAT) ou similar.

23.4. A garan�a dos so�wares adquiridos compreende serviços técnicos voltados para atualização, upgrade e manutenção
preven�va, evolu�va e corre�va, abrangendo ainda desinstalação, reconfiguração ou reinstalação decorrentes de falhas nos
so�wares, atualização da versão de so�wares, correções de defeitos, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e
normas técnicas.

23.5. Dentro do prazo de vigência da garan�a, devem ser realizados os seguintes eventos e a�vidades:

23.5.1. O�mização do funcionamento do so�ware, conforme as normas e padrões da SSP/DF, com aproveitamento pleno das
caracterís�cas e funcionalidades descritas nas especificações técnicas;

23.5.2. Em todas as a�vidades descritas, a CONTRATADA deve atuar assis�ndo a equipe da SSP/DF, para que possa executá-las
e compreenderem as soluções aplicadas;

23.5.3. Toda intervenção na atualização de versões do so�ware e as adequações das funcionalidades no Suporte Técnico,
durante o Período de Garan�a, deve se realizar sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, independentemente do serviço executado;

23.5.4. Entende-se por atualização per�nente ao so�ware toda e qualquer evolução do so�ware, incluindo correções, patches,
fixes, updates, service packs, novas releases, versions, builds, upgrades, na hipótese de liberação de novas versões durante o período
de vigência da garan�a.

23.6. A empresa licitante deve possuir Assistência Técnica autorizada a dar Suporte Técnico “ON-SITE”, em Brasília-DF, através
de técnicos cer�ficados, mediante comprovação, durante todo o período contratual.

23.7. A assistência técnica durante o período de garan�a é o serviço a ser prestado pela CONTRATADA em apoio à
CONTRATANTE, visando o gerenciamento do so�ware em todas as suas funcionalidades.

23.8. O Suporte Técnico será prestado por técnico com conhecimento da solução ofertada, comprovado através de um
cer�ficado emi�do pelo fabricante.

23.9. Todo deslocamento de pessoal, uso de material, ferramentas e outros so�wares necessários à realização dos serviços
serão de responsabilidade da CONTRATADA não gerando ônus adicionais à SSP/DF.

23.10. Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados da seguinte forma:

23.10.1. Serviço Remoto: é um serviço de diagnós�co, depuração e solução de falhas realizada remotamente, com o obje�vo de
buscar a redução do tempo de ina�vidade, o aumento da disponibilidade dos so�wares e aumento da produ�vidade;

23.10.2. Serviço "ON-SITE": compreende os serviços realizados diretamente no ambiente instalado na CONTRATANTE. Este
serviço inclui o envio de um técnico da CONTRATADA, ou um de seus representantes nomeados, quando o diagnós�co ou solução da
ocorrência não se mostrarem possíveis de forma remota, sem custos adicionais para a CONTRATADA;

23.10.3. Serviços de Reparo: deverão ser executados tão logo seja constatada por técnicos da CONTRATADA alguma
anormalidade no funcionamento do so�ware ou quando solicitado pela CONTRATANTE.

23.11. Mensalmente deverá ser produzido e entregue pela CONTRATADA à CONTRATANTE um Relatório Mensal, com
descrição pormenorizada de todos os serviços de assistência técnica prestados.

 

24. ABERTURA DOS CHAMADOS

24.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar canais de acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana
(24x7), incluindo finais de semana, feriados e pontos faculta�vos, através de número de telefone de discagem gratuita (0800) e/ou
Internet, para abertura de chamados técnicos obje�vando a resolução de problemas e/ou dúvidas quanto ao funcionamento e/ou
operação dos so�wares.

24.2. Na abertura do chamado técnico, deverão ser fornecidas as seguintes informações:

Nome do so�ware;

Anormalidade observada;

Nome do responsável pela solicitação do chamado técnico;

Número do telefone de contato;

Descrição do problema apresentado.

24.3. Um chamado técnico só será encerrado após o restabelecimento do uso do so�ware em perfeitas condições de
funcionamento nas instalações �sicas da CONTRATANTE.

24.4. A CONTRATADA após o encerramento do chamado técnico deverá apresentar um Relatório de A�vidades, contendo no
mínimo:

Iden�ficação do Relatório de A�vidades;

Data de emissão;

Número do contrato;
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Mês e ano de referência;

Item;

Quan�dade;

Modelo do so�ware;

Número de série;

Número do incidente e/ou chamado que originou o chamado técnico;

Subs�tuição de peça;

Período de garan�a;

Descrição detalhada da solução adotada;

Data e horário de início e de término da solução;

Iden�ficação do requisitante do chamado técnico;

Iden�ficação do técnico da CONTRATADA responsável pela execução do serviço de assistência técnica.

 

25. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

25.1. A LICITANTE deverá apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emi�do por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove ter a LICITANTE prestado, no Brasil, os serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico
dos so�wares,  de no  mínimo 20% do quan�ta�vo de licenças exigidas neste Termo de Referência;

25.2. Os atestados deverão obrigatoriamente apresentar as seguintes informações:

25.2.1. Descrição detalhada do objeto que foi fornecido ao órgão da administração pública ou empresa privada;

25.2.2. Nome completo, cargo e contatos (telefone ou e-mail) do responsável pela emissão dos atestados;

25.2.3. Assinatura do responsável;

25.2.4. Nome do órgão da administração pública ou empresa privada emitente dos atestados de capacidade técnica;

25.3. Serão aceitos  o somatórios dos atestados para comprovar a quan�dade mínima;

25.4. Serão aceitos atestados emi�dos nos úl�mos  03(três) anos;

25.5. A SSP poderá instaurar diligência para verificação de auten�cidade das informações prestadas nos atestados
apresentados pela Licitante, solicitando documentos complementares ao licitante ou diretamente ao emitente do atestado.

25.6. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

 

26. REPASSE DE CONHECIMENTOS

26.1. A CONTRATADA deverá promover, sem ônus para a CONTRATANTE, nivelamento de conhecimento das novas funções e
painéis de controle da nova versão da solução disponibilizada, para Servidores designados pela SSP/DF, de modo a possibilitar que a
equipe técnica da CONTRATANTE consiga fazer a administração e gerenciamento da solução.

26.2. Deve ser fornecido, junto com a instalação da solução, treinamento da solução. O treinamento deverá ser ministrado
por técnico cer�ficado, em português e composto de aulas teóricas e prá�cas (hands on). A ementa e material u�lizado no
treinamento deverão ser enviados previamente à SSP/DF para avaliação e aprovação.

26.3. A CONTRATANTE será responsável por disponibilizar o local do treinamento. Caso necessário, poderá ser
disponibilizada estrutura de laboratório remoto com as ferramentas contratadas.

26.4. O treinamento deverá ter duração mínima de 20 (vinte ) horas e deve ser fornecido para até 05 (cinco) alunos.

26.5. Também será realizada transferência de conhecimentos, mediante entrega de relatórios dos chamados atendidos, das
alterações de versões implantadas, dos procedimentos indicados/adotados nos atendimentos e dos documentos produzidos durante
a execução contratual.

 

27. SANÇÕES E PENALIDADES

27.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 11.520, de 2002, a Contratada que:

27.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

27.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

27.1.3. Fraudar na execução do contrato;

27.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

27.1.5. Cometer fraude fiscal;
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27.1.6. Não man�ver a proposta.

27.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

27.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a Contratante;

27.2.2. Multa moratória, conforme item 12 – Niveis minimos de serviço;

27.3. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

27.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;

27.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

27.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;

27.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

27.8. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

27.8.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

27.8.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da contratação;

27.8.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

27.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.

27.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

27.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

28. DA SUBMISSÃO A CONSULTA OU AUDIÊNCIA PÚBLICA

28.1. Com o entendimento do §5 do Art. 14 na IN 04, informamos que o Termo de Referência, não será disponibilizado em
consulta ou audiência pública, por não se enquadrar nos requisitos de obrigatoriedade.

 

29. RECISÃO

29.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na
forma prevista no Edital, observado o disposto no Art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências
determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

 

30. VIGÊNCIA CONTRATUAL

30.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses a par�r da data da sua assinatura.

 

31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1. Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca dos serviços prestados a CONTRATANTE, sem
prévia autorização.

31.2. Desclassificada a proposta da licitante, por não cumprimento dos requisitos previstos ou, ainda, por desatendimento a
quaisquer exigências fixadas neste Termo de Referência ou em sua proposta, deverá ser convocada a 2ª (segunda) colocada.

 

32. DO PARECER TÉCNICO

32.1. O Parecer Técnico será dado por equipe de técnicos lotados na UTIC/GAB/SSP.

 

33. ANEXOS

33.1. O presente Termo de Referência é composto dos seguintes anexos:
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33.1.1. Anexo I - Especificações Técnicas;

33.1.2. Anexo II - Termo de Confidencialidade da Informação;

33.1.3. Anexo III - Termo de Recebimento Provisório;

33.1.4. Anexo VI - Termo de Recebimento Defini�vo;

33.1.5. Anexo V - Modelo de Proposta.

 

34. DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

 

HUGO DE SOUSA SILVA JÚNIOR

Integrante Requisitante

Matrícula: 1.679.367-6

DINFO/UTIC/SSP

Diretor

 

HILDETE GUIMARÃES DE SOUSA

Integrante Técnico

Matrícula: 1.669.736-7

NUINFRA/GERED/DINFO/UTIC/SSP

 

WALMIR JOSÉ GOMES

Integrante Administra�vo - Matrícula - 1.661.903-X

Diretor de Planejamento de Aquisições

 

 

35. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

35.1. Em conformidade com o Ar�go 7º, § 2º do inciso I da lei 8.666/93 e da Lei nº 10520/05, aprovo o presente Termo de
Referência, considerando a manutenção da segurança da informação desta Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal.

 

EDUARDO HERMÍNIO NORONHA

Chefe Subs�tuto da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 

a) Todos os requisitos abaixo, devem considerar o fornecimento de suporte técnico e manutenção especializada “ON-SITE” nas
instalações da SSP/DF o upgrade para versão mais atual, a atualização de assinaturas e demais módulos da solução, além de garan�a
por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.

b) Deve integrar de maneira na�va com a solução de base de dados local de ameaças.

c) A solução deve ser gerida por uma única console;

d) Funcionalidades An�spam e An�-phishing para proteção do Endpoint;

e) Funcionalidade de Rastreamento avançado de Memória  ;

f) Módulo Proteção contra Botnets;

g)  Baixo consumo de recursos do Endpoint;

h) A proteção deve contemplar, no mínimo, os seguintes módulos:

1 . Módulo An�-Malware – Sistemas Windows e Linux

Deve prover proteção em tempo real (real-�me scanning) para garan�r a segurança do sistema instalado;
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Deve possuir suporte as seguintes plataformas: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux Red Hat 5, 6 e 7, Linux
CentOs 5, 6 e 7, Oracle Linux 5, 6 e 7, Google Chrome 31 ou superior (navegador), Mozilla Firefox 34 ou superior (navegador)

Deve fornecer suporte total a plataforma 64 bits nas plataformas mencionadas;

Todas as funcionalidades deste item devem ser a�vadas por agente único que facilita a instalação, a configuração e o
gerenciamento.

Deve ser capaz de prevenir alterações não autorizadas ao sistema operacional, restringindo acesso a arquivos,
compar�lhamentos e chaves de registro.

Deve possuir o recurso de blindagem, impedindo o comprome�mento dos aplica�vos e dos seus dados, além de evitar que um
aplica�vo seja usado para atacar outros aplica�vos.

O módulo deverá ter capacidade de proteger contra, no mínimo, modificação dos arquivos do próprio módulo de an�-malware,
arquivos e configuração do Mozilla, Internet Explorer e Google Chrome e instalação de objetos do �po “browser helper” e
executar programas a par�r da pasta temporária do sistema (temp); 

Deve detectar e proteger em tempo real a estação de trabalho contra vulnerabilidades e ações maliciosas executadas em
navegadores web por meio de scripts em linguagens tais como javascript, vbscript/Ac�vex e outros scripts;

A proteção para pastas e arquivos deverá compreender a alteração, acesso (abertura) ou a deleção de arquivos e/ou pastas e
chaves de registro. 

Deve permi�r ajustar a sensibilidade do nível de proteção desejado.

Deve permi�r que o administrador configure exceção a regra de scan, ou seja, uma pasta, arquivo ou drive que não deve ser
verificado pelo processo de análise do módulo.

A regra de exceção de scan deve suportar o uso de wildcards (?, *).

Rastreamento em tempo real, para arquivos durante entrada e saída (gravação e leitura), com as seguintes opções:

i . Limpar arquivos automa�camente;

ii . Excluir arquivos Automa�camente;

iii . Negar Acesso aos Arquivos (quarentena);

 Deve ter a opção de rastreamento manual com interface Windows, customizável, com opção de limpeza;

 Permi�r diferentes configurações de varredura em tempo real baseando-se em processos de baixo ou alto risco, tornando
assim o desempenho do produto mais estável;

 Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para a captura de vírus que são executados em memória sem a
necessidade de escrita de arquivo;

 Detecção de programas maliciosos como spyware, programas de propaganda, ferramentas como password crackers, dentre
outros;

 Programação de atualizações automá�cas das listas de definições de vírus, a par�r de local predefinido da rede, ou de site da
Internet, com freqüência (no mínimo diária) e horários definidos pelo administrador;

Permi�r atualização incremental da lista de definições de vírus; 

Salvar automa�camente as listas de definições de vírus em local especificado na rede, após cada atualização bem-sucedida;

O scanner de arquivos deverá atuar integrada a camada mais baixa do sistema operacional, atuando como um interceptador de
chamadas junto ao driver deste. Qualquer arquivo que seja aberto, fechado e renomeado deve ser verificado pelo módulo an�-
malware.

Para o�mizar as verificações o módulo deve possuir um cache dos arquivos verificados;

 O cache man�do pelo módulo an�-malware deve ser atualizado (recriado) sob duas condições:

            i. Atualização de Vacinas;

            ii. Ocupação total do cache;

Deve ser possível habilitar ou desabilitar a verificação de arquivos em mapeamentos de rede; 

 Deve possuir um módulo de análise de scripts, atuando como um proxy entre o módulo e o componente “Windows Scrip�ng
Host” do Sistema Operacional;

 Caso o script seja malicioso este não deverá permi�r a execução do mesmo;

 Deve ser capaz de analisar arquivos por método heurís�co;

 Deve permi�r ao administrador configurar a sensibilidade da heurís�ca;

 Deve ser possível configurar polí�cas diferenciadas para processos de baixo risco e de alto risco;

 Deve ser possível configurar e iniciar scans sob demanda;

 O administrador deve ter a possibilidade de ajustar a prioridade do processo de scan em contrapar�da à prioridade no sistema
operacional;
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Deve suportar os clientes de e-mail Microso� Outlook e Lotus Notes;

 Deve analisar e-mails e anexos quanto a artefatos maliciosos, sendo que a análise deve ser feita quando o e-mail for recebido
ou quando for acessado;

 Deve ser possível configurar a deleção do anexo ou do e-mail infectado;

 Em caso de impossibilidade na deleção, deve ser possível mover o anexo para uma pasta designada pelo administrador;

Programação de rastreamentos automá�cos do sistema com as seguintes opções:

          i. Escopo: Todos os drives locais, drives específicos, ou pastas específicas;

      ii. Ação: Somente alertas, limpar automa�camente, apagar automa�camente, renomear automa�camente, ou
mover automa�camente para área de segurança (quarentena);

          iii. Frequência: Horária, diária, semanal, mensal;

          iv. Exclusões: Pastas ou arquivos que não devem ser rastreados; 

 Gerar registro (log) dos eventos de vírus em arquivo e local definido pelo usuário, com limite de tamanho opcional;

 Os logs deverão ser segmentados por funcionalidade, ou seja, ter um arquivo de log diferenciado por:

           i. Log de Proteção de Acesso

           ii. Log de Proteção Contra Estouro de Buffer

           iii. Log de Atualização

          iv. Log de Verificação sob Demanda

O Log de proteção de acesso deve gravar, no mínimo, as seguintes informações em log:

            i. Data

            ii. Hora

            iii. Ação Tomada

            iv. Credenciais do usuário

            v. Processo

            vi. Localização do Processo

            vii. Regra Acionada

 Deve ser possível registrar o evento em arquivo e posteriormente encaminhar o alerta via SNMP;

Permi�r bloqueio de aplicações pelo nome do arquivo;

Permi�r o bloqueio do compar�lhamento caso uma ameaça seja detectada em uma pasta compar�lhada

 Permi�r o bloqueio de compar�lhamentos da máquina em caso de epidemia; 

Deve ser capaz de bloquear comunicações de um computador que tenha comportamento malicioso (exemplo: Grava arquivos
maliciosos ou programas indesejados – Cavalo de Troia) de maneira automá�ca;

Possuir proteção contra estouro de buffer;

Deve ser possível enviar arquivos suspeitos para análise do Laboratório do Fabricante;

Detecção de cookies potencialmente indesejáveis no sistema;

 O sistema de an�spyware deve estar totalmente integrado ao so�ware an�vírus u�lizando a mesma biblioteca DAT de
definições de vírus e demais ameaças; 

Possuir proteção completa, pronta para operação e contra vulnerabilidades desconhecidas, tais como estouro de buffer (buffer
overflow) e ataques de dia zero (zero-day a�acks);

 A proteção contra estouro de buffer deve proteger contra:

            i. Heap A�acks

            ii. Stack A�acks

 Deve ser capaz de proteger, no minimo, 30 (trinta) aplicações contra estouro de buffer, como por exemplo Internet Explorer,
Microso� Word, Microso� Outlook e Outlook Express. 

 Deve ser capaz de executar aplicações enjauladas, ou seja, com limitações de ações caso o aplica�vo seja malicioso;

 Deve ser capaz de bloquear ou alertar caso encontre algum aplica�vo malicioso.

 Deve ser capaz de bloquear, no mínimo, as seguintes ações para aplica�vos enjaulados:

            i. Acessar cookies do usuário

            ii. Criar novas threads em outro processo



08/02/2019 SEI/GDF - 18167604 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21967619&infra_sist… 33/59

            iii. Alocar memória em outro processo

            iv. Criar arquivos em um des�no de rede

            v. Criar arquivos com extensão .bat

            vi. Criar arquivos com extensão .exe

            vii. Criar arquivos com extensão .htm, jpg e .bmp

            viii. Alterar as associações de arquivos;

            ix. Executar algum processo “child”

            x. Desabilitar executáveis chave do sistema operacional;

           xi. Criar arquivos com a extensão .vbs

Caso detecte uma aplicação enjaulada maliciosa com caracterís�cas de Ransonware, o mesmo deve ter capacidade detecção e
bloqueio especificas.

2 . Sistema de Detecção de Intrusão e Two-way Firewall

 Deve ser capaz de prevenir intrusões e proteger os endpoints garan�ndo cobertura contra ataques dia zero;

 Deve ser capaz de iden�ficar e bloquear ataques conhecidos através de assinaturas;

        i. A atualização de assinaturas não deve exigir reinício do sistema operacional;

Deve possuir um firewall de estação statefull bloqueando tráfego de entrada e controlando o tráfego de saída 

Deve permi�r polí�cas diferenciadas de acordo com o meio de conexão, como por exemplo: Rede do Orgão, ou VPN ou Rede
Pública;

 Deve proteger a estação em todos os níveis: 

       i. Rede;

       ii. Aplicação

       iii. Execução no Sistema Operacional;

Deve fornecer proteção de Firewall até a camada 7 de rede;

Deve fornecer proteção contra vulnerabilidades existentes nas estações de trabalho;

Deve proteger contra ataques locais iniciados por CD’s ou disposi�vos USB. 

 Deve proteger contra ataques que trafegam por fluxos criptografados;

Deve proteger contra ataque de negação de serviço;

Deve proteger contra tenta�vas de invasão;

 Deve possuir proteção contra BOTs ;

O módulo deve conter um conjunto de polí�cas pré-configuradas;

 Deve permi�r a customização de regras para melhor proteger o ambiente de estações de trabalho;

 Deve possibilitar a configuração de regras de exceção;

 Deve permi�r a proteção contra IP spoofing;

 Deve possuir integração com o Centro de Inteligência do fabricante para verificar a reputação do endereço IP;

 A reputação deve informar quatro níveis:

      i. Mínimo

      ii. Não verificado

      iii. Médio

      iv. Alto

 Para evitar consumo de banda, a solução deve manter um cache para este �po de consulta;

Deve permi�r criar regras com base nos seguintes parâmetros:

       i. Descrição;

       ii. Ação

       iii. Direção

       iv. Protocolo de Rede

       v. Aplicação e Executáveis
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       vi. Tempo de aplicação da regra;

Deve ser possível definir uma lista de:

Redes Confiáveis

 Aplicações Confiáveis;

Para usuários avançados, deve ser possível liberar a console de HIPS e Firewall local para a criação de regras;

 Para usuários avançados, deve ser possível liberar a console de HIPS e Firewall local para a criação de regras;

Deve ser possível configurar uma regra de isolamento para uma determinada conexão (Cabeada ou Wireless);

 Permi�r o bloqueio de ataques baseados em Web como: Directory Traversal A�acks e Unicode A�acks;

Prevenir o roubo de informações de um servidor Web, ou mesmo que um hacker com privilégios de root possa manipular o
servidor Web;

 Permi�r criação de polí�ca que somente permita tráfego de rede de saída da máquina depois que o cliente de IPS de Host
es�ver sendo executado

 Bloquear acessos indevidos que não estejam na tabela de polí�cas definidas pelo administrador 

Ao detectar uma ameaça o módulo deve ser capaz de informar o administrador através dos seguintes meios:

          i. Executar uma tarefa agendada;

          ii. Executar comandos externos;

          iii. Enviar trap SNMP;

          iv. Enviar um Email;

 Interceptar tráfego e requisições de HTTP após decriptação e decodificação;

Permi�r criar regras de bloqueio/permissão u�lizando protocolos ou aplicações;

Permi�r configuração de regras por horários.

Oferecer proteção avançada de sistemas contra ameaças tais como ataques remotos de injeção de SQL ou HTTP;

3. Console de Gerenciamento Centralizada

A gerência deve ser centralizada e suportar a gestão de todos os módulos listados neste Termo de Referência;

        i. Não serão aceitas soluções que possuam mais de uma console de gestão;

Deve suportar a instalação nos seguintes sistemas operacionais:

        i. Windows Server 2012 Release 2;

        ii. Windows Server 2012

        iii. Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) Standard, Enterprise ou Datacenter;

        iv. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise ou Datacenter;

        v. Windows Server 2003 Service Pack 2 Standard, Enterprise ou Datacenter;

        vi. Windows Server 2003;

A arquitetura dos Sistemas Operacionais deve ser 64-bits;

 Deve suportar a instalação em Cluster Microso�;

 Deve suportar Ipv4 e Ipv6;

 Deve suportar a virtualização do sistema operacional com base nos seguintes hypervisors:

          i. Vmware ESX;

          ii. Citrix Xen Server;

          iii. Microso� Hyper-V;

Deve possuir suporte a base de dados:

         i. SQL Server 2012 ou superior

         ii. SQL Server 2008 SP1/SP2/R2 Standard ou Enterprise

         iii. SQL Server 2005 SP3 Standard ou Enterprise

Não serão aceitas soluções que usam SQL Express ou Base de dados embu�das;

A console de gerência deve ser acessada via WEB;
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 Deve possuir compa�bilidade com os seguintes browsers:

       i. Google Chrome;

       ii. Firefox;

       iii. Internet Explorer 7 ou superior;

       iv. Safari 6.0 ou superior;

 Deve ser possível segregar a instalação da solução em:

       i. Servidor Console Central

       ii. Servidor Base de Dados

       iii. Servidor de Interação com os Agentes

       iv. Agentes Distribuidores de Vacina

Deve suportar o uso do SQL Server em ambientes SAN;

 Permi�r a instalação dos Módulos da Solução a par�r de um único servidor

Permi�r a alteração das configurações Módulos da Solução nos clientes de maneira remota

Permi�r a atualização incremental da lista de definições de vírus nos clientes, a par�r de um único ponto da rede local. 

 Visualização das caracterís�cas básicas de hardware das máquinas 

 Integração e Importação automá�ca da estrutura de domínios do Ac�ve Directory já existentes na rede local

 Permi�r a criação de tarefas de atualização, verificação de vírus e upgrades em períodos de tempo pré-determinados, na
inicialização do Sistema Operacional ou no Logon na rede.

Permi�r o armazenamento das informações coletadas nos clientes em um banco de dados centralizado

Permi�r diferentes níveis de administração do servidor, de maneira independente do login da rede.

 Suporte a múl�plos usuários, com diferentes níveis de acesso e permissões aos produtos gerenciados.

Criação de grupos de máquinas baseadas em regras definidas em função do número IP do cliente

 Permi�r a criação de grupos virtuais através de “TAGs” 

Permi�r aplicar as “TAGs” nos sistemas por vários critérios incluindo: produtos instalados, versão de sistema operacional,
quan�dade de memória, dentre outros;

Deve possuir capacidade analí�ca de verificar a postura dos a�vos e iden�ficar quais destes estão em risco;

 Deve integrar com o módulo de controle de aplicação e módulo de prevenção de intrusos para informar dados de aplicações
executadas nas estações;

 Deve ser capaz de iden�ficar quais aplicações foram executadas no ambiente.

 A par�r da iden�ficação das aplicações executadas, a ferramenta deverá ser capaz de iden�ficar quais aplicações impõe risco
ao ambiente.

 Deve priorizar áreas de risco e informar as estações que necessitam de atualização;

 Forçar a configuração determinada no servidor para os clientes;

          i. Caso o cliente altere a configuração, a mesma deverá retornar ao padrão estabelecido no servidor, quando a mesma for
verificada pelo agente.

          ii. A comunicação entre as máquinas clientes e o servidor de gerenciamento deve ser segura usando protocolo de
auten�cação HTTPS

Forçar a instalação dos Módulos da Solução nos clientes;

         i. Caso o cliente desinstale os Módulos da Solução, os mesmos deverão ser reinstalados, quando o agente verificar o ocorrido.

Customização dos relatórios gráficos gerados;

 Exportação dos relatórios para os seguintes formatos: HTML, CSV, PDF e XML 

Geração de relatórios que contenham as seguintes informações: 

        i. Máquinas com a lista de definições de vírus desatualizada; 

        ii. Qual a versão do so�ware (inclusive versão gerenciada pela nuvem) instalado em cada máquina;

        iii. Os vírus que mais foram detectados;

        iv. As máquinas que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo 

        v. Os usuários que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo 

        vi. Gerenciamento de todos os módulos da suíte;
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Possuir dashboards no gerenciamento da solução;

 Deve ser capaz de iden�ficar e apresentar uma visibilidade sobre quais estações executaram um determinado arquivo
(executável);

Estes dashboards devem conter no mínimo todos os seguintes relatórios de fácil visualização: 

        i. Cobertura da proteção de Navegação Segura;

        ii. Relatório dos úl�mos 30 dias da detecção de códigos maliciosos;

        iii. Top 10 Computadores com Infecções;

        iv. Top 10 Computadores com Sites bloqueados pela poli�ca;

       v. Resumo das ações tomadas nos úl�mos 30 dias no que se refere a Filtro de Navegação na web;

       vi. Resumo dos �pos de sites acessados nos úl�mos 30 dias no que se refere a Filtro de Navegação Segura;

Gerenciar a atualização do an�vírus em computadores portáteis (notebooks), automa�camente, mediante conexão em rede
local ou remota 

Suportar o uso de múl�plos repositórios para atualização de produtos e arquivo de vacina com replicação sele�va 

Ter a capacidade de gerar registros/logs para auditoria

 A solução de gerenciamento deve ter a capacidade de atribuir e�quetas as máquinas, facilitando assim a distribuição
automá�ca dentro dos grupos hierárquicos na estrutura de gerenciamento. 

 A solução de gerenciamento deve permi�r acesso a sua console via web.

 Implementação de dashboard com medição do nível de atualização do ambiente e o nível de cumprimento de polí�ca de
segurança previamente definida.

4 . Funcionalidades An�virus

Proteção em tempo real contra vírus, trojans, worms, cavalos-de-tróia, spyware, adwares e outros �pos de códigos maliciosos.

Proteção an�-spyware deverá ser na�va do próprio an�vírus, ou seja, não dependente de plugin ou módulo adicional;

As configurações do an�-spyware deverão ser realizadas através da mesma console do an�vírus;

Permi�r a configuração de ações diferenciadas para cada subcategoria de riscos de segurança (Adware, Discadores,
Ferramentas de hacker, Programas de brincadeiras, Acesso remoto, Spyware, Trackware e outros);

Permi�r a configuração de duas ações, primária e secundária, executadas automa�camente para cada ameaça, com as opções
de: somente alertar, limpar automa�camente, apagar automa�camente e colocar em quarentena;

Permi�r a criação de listas de exclusões com informação da severidade, impacto e grau de remoção da ameaça nos níveis baixo,
médio ou alto, onde os riscos excluídos não serão verificados pelo produto;

Permi�r que o escaneamento das ameaças da maneira manual, agendado e em Tempo-Real detectando ameaças no nível do
Kernel do Sistema Operacional fornecendo a possibilidade de detecção de Rootkits;

Possuir funcionalidades que permitam o isolamento (área de quarentena) de arquivos contaminados por códigos maliciosos
que não sejam conhecidos ou que não possa ser reparados no cliente;

Possuir funcionalidades que permitam a inclusão manual em isolamento (área de quarentena) de arquivos a serem enviados e
vistoriados pelo centro de pesquisa do fabricante.

Permi�r configurar ações a serem tomadas na ocorrência de ameaças, incluindo Reparar, Deletar, Mover para a Área de
Isolamento e Ignorar;

Verificação de vírus nas mensagens de correio eletrônico, pelo an�vírus da estação de trabalho, suportando clientes Outlook,
Notes e POP3/SMTP;

Possuir funcionalidades que permitam a detecção e reparo de arquivos contaminados por códigos maliciosos mesmo que sejam
compactados por ZIP, CAB, LHA e ARJ, tendo como abrangência até o 10º (décimo) nível de compactação;

Capacidade de detecção em tempo real de vírus de macro novos, desconhecidos pela vacina com opção da sensibilidade da
detecção (baixo, médio e alto);

Capacidade de remoção automá�ca total dos danos causados por spyware, adwares e worms, como limpeza do registro e
pontos de carregamento, com opção de terminar o processo e terminar o serviço da ameaça no momento de detecção;

A remoção automá�ca dos danos causados deverá ser na�va do próprio an�vírus, ou seja, não dependente de plugin, execução
de arquivo ou módulo adicional;

Capacidade de iden�ficação da origem da infecção, para vírus que u�lizam compar�lhamento de arquivos como forma de
propagação informando nome ou IP da origem com opção de bloqueio da comunicação via rede;

Possibilidade de bloquear verificação de vírus em recursos mapeados da rede, por senha;

Criar uma cópia backup do arquivo suspeito antes de limpá-lo;

Gerenciamento integrado à console de gerência da solução;
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ANEXO II - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

 

À

Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal

SAM Conjunto A Bloco A

Setor de Administração Municipal, Sede da SSP/DF - Asa Norte

CEP: 70620-000- Brasília, DF

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O objeto deste termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública, em razão do contrata celebrado entre as partes.

Cláusula Segunda - DAS DEFINIÇÕES

Todas as informações técnicas ob�das através da execução do contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e
a contratadas serão �das como confidenciais.

Parágrafo Único - serão consideradas confidenciais, para efeito deste Termo, toda e qualquer informação disponibilizada pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal que, ainda que, não estejam acobertadas pelo sigilo legal.

Cláusula Terceira - DA RESPONSABILIDADE

Os empregados da Contratada se comprometem a manter sigilo, não u�lizando tais informações confidencias em proveito próprio ou
alheio. Os empregados que de�verem os dados confidenciais incorrem nos mesmos deveres dos servidores públicos conforme
estabelece o art. 327 do Código Penal.

Parágrafo Primeiro - A Contratada deverá fornecer Termo de Confidencialidade dos funcionários que prestarão serviço à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, bem como atualizá-lo em caso de Inexigibilidade e nova contratação.

Parágrafo Segundo -A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal poderá exigir Termos de Confidencialidade
individuais quando entender necessário.

Cláusula Quarta - DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES

O dever de confidencialidade e sigilo previsto neste termo terá validade durante toda a vigência da execução contratual. A custódia
das informações deverá obedecer aos padrões de segurança contratualmente es�pulados.

Cláusula Quinta - DAS OBRIGAÇÕES

A Contratada se obriga a:

Cumprir as disposições da Polí�ca de Segurança da Informação desta ins�tuição;

Usar tais informações apenas com o propósito de bem e fiel cumprir o objeto contratado;

Manter o sigilo rela�vo às informações confidenciais e revela-las apenas aos empregados cadastrados que �verem necessidade
de ter conhecimento sobre elas;

Manter procedimentos administra�vos adequados ã prevenção de extravio ou perda de quaisquer documentos ou informações
confidenciais, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza, o que não excluirá
sua responsabilidade.

Parágrafo Primeiro - A quebra do dever de sigilo e a violação das obrigações deste Termo sujeitarão o responsável à pena prevista no
ar�go 325 do Código Penal.

Parágrafo Segundo - Os funcionários da contratada deverão destruir todos e quaisquer documentos por eles produzidos que
contenham informações confidenciais quando não mais for necessária a manutenção nesta SSP/DF, comprometendo-se a não reter
quaisquer reproduções, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.

Cláusula Sexta - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Ao assinar o presente instrumento, a Contratada manifesta sua concordância no seguinte sen�do:

Todas as condições, termos e obrigações, ora cons�tuídas, serão regidas pelo presente Termo, bem como pela legislação e
regulamentação brasileira per�nentes;

O presente Termo só poderá ser alterado mediante a celebração de novo termo, posterior e adi�vo;

As alterações do número, natureza e quan�dade das informações confidenciais disponibilizadas pela Contratada não
descaracterizarão ou reduzirão o compromisso ou as obrigações pactuadas neste Termo de Confidencialidade, que
permanecerá válido e com todos os seus efeitos legais em qualquer das situações �pificadas neste instrumento;
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O acréscimo, complementação, subs�tuição ou esclarecimento de qualquer das informações confidenciais conhecidas pelo
funcionário, serão incorporadas a este Termo, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo
também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, não sendo necessário, nesta hipótese, a
assinatura ou formalização de Termo de Confidencialidade adi�vo.

Cláusula Sé�ma - DA VALIDADE

Este Termo tornar-se-á válido a par�r da data de sua efe�va assinatura pelas partes, mantendo-se esse compromisso, inclusive, após
o término da contratação.

Cláusula Oitava - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A não observância de quaisquer das disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitará a Contratada, por ação ou omissão de
qualquer de seus agentes, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos comprovados pela Secretaria de Estado
de Segurança Pública do Distrito Federal

 

Brasília,    de       de ___. 

Assinatura / CPF

 

 

 

ANEXO III - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

 

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

SAM Conjunto A Bloco A

Setor de Administração Municipal, Sede da SSP/DF - Asa Norte

CEP: 70620-000- Brasília, DF

OBJETO  
N.º CONTRATO  
N.° da OS  
CONTRATADA  

CNPJ  

Telefone (s)  

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no Art. 73, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que os bens e/ou serviços, relacionados no quadro abaixo, foram recebidos nesta data e serão objeto de avaliação quanto
aos aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pelo Edital de Pregão Eletrônico n.°
xx/20xx da SSP/DF.

 

Item Descrição Iden�ficação Unidade Quan�dade

     

 

Ressaltamos que o recebimento defini�vo dos bens e/ou serviços ocorrerá em até 15 quinze) dias, desde que não ocorram problemas
técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do instrumento contratual proveniente do Edital de Pregão Eletrônico n°
xx/20xx

 

Brasília,    de julho de 2018

 

SERVIDOR

CARGO

Matrícula
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ANEXO VI - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

 

ANEXO IV - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

SAM Conjunto A Bloco A

Setor de Administração Municipal, Sede da SSP/DF - Asa Norte

CEP: 70620-000- Brasília, DF

OBJETO

N.º CONTRATO

N.° da OS

CONTRATADA

CNPJ

Telefone (s)

Por este instrumento, as partes abaixo iden�ficadas atestam para fins de cumprimento do
disposto no Art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n- 8.666, de 21 de junho de 1993, que os bens e/ou
serviços relacionados no quadro abaixo, possuem as quan�dades, configuração, desempenho e a
qualidade compa�vel com as condições e exigências técnicas constantes do Edital de Pregão
Eletrônico n° 18/2018.

Item Descrição

  

  

Brasília,    de  JULHO de 2018.

GESTOR DO CONTRATO

CARGO Matricula
 

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CARGO Matrícula
 

REPRESENTANTE DA ÁREA REQUISITANTE DA
SOLUÇÃO

CARGO

Matrícula

 

 

 

 

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA

À

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

SAM Conjunto A Bloco A

Setor de Administração Municipal, Sede da SSP/DF - Asa Norte

CEP: 70620-000- Brasília, DF

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD VALOR VALOR
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UNITÁRIO TOTAL

01

Aquisição de atualização de assinatura de licenças de an�vírus corpora�vo com
ePolicy Orchestrator (ePO) incluindo manutenção "on-site", nas instalações da
SSP/DF o upgrade para versão mais atual, a atualização de assinaturas e demais
módulos da solução, além de garan�a por um período mínimo de 36 (trinta e seis)
meses.

UND 1658 R$ 00,00 RS
00,00

TOTAL DO ITEM R$
00,00

 

 

A N E X O II AO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços n.º ___/2019 - SSPDF, nos termos do Padrão n.º 01/2002.
Processo SEI-GDF nº 00050-00010640/2018-89.

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com
delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito
Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CNPJ nº ________________, com sede em _________,
representada por ______________, na qualidade de ______________.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2018-SSPDF, Documento SEI-GDF nº ______, da
Proposta de Preços, Documento SEI-GDF nº ______, e da Lei nº 8.666/1993.

Cláusula Terceira – Do Objeto

Este Contrato tem por objeto a Aquisição de atualização de assinatura de licenças de an�vírus corpora�vo com ePolicy Orchestrator
(ePO) incluindo manutenção "on-site", com upgrade para versão mais atual e atualização de assinaturas e demais módulos da
solução, além de garan�a por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, para a rede da Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal – SSP/DF, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2018-SSPDF, Documento SEI-GDF nº
______, e a Proposta de Preços, Documento SEI-GDF nº ______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

Este Contrato será executado de forma __________, sob o regime de _________________, segundo o disposto nos arts. 6º e 10 da
Lei nº 8.666/1993.

Cláusula Quinta – Do Valor

O valor total deste contrato é de ______(_______), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos
termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

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

I - Unidade Orçamentária: 24.101

II - Programa de Trabalho: 06.126.6002.1471.0001

III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39.24

IV - Fonte de Recursos: 100

6.2. O empenho inicial é de ___________ (_________), conforme Nota de Empenho nº _____, emi�da em _______, sob o evento nº
________, na modalidade ____________.

Cláusula Sé�ma – 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. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I - Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros ou Posi�va com Efeito de Nega�va,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007);

II - Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

III - Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

IV - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Posi�va com Efeito de Nega�va 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
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maio de 1943.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

Cláusula Nona – Da garan�a

9.1. A garan�a para a execução deste Contrato será prestada na forma de ________, conforme previsão constante do Edital.

9.2. A garan�a do serviço está especificada no Termo de Garan�a ou no item 24 do Termo de Referência que segue como Anexo I ao
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 ou de culpa.

10.2. Cons�tuem obrigações da contratante o disposto no item 17 do Termo de Referência que segue como Anexo I do edital.

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 ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução
deste Contrato;

II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2. Cons�tui 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, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital deste certame, sob pena de rescisão deste contrato e da execução de garan�a para o ressarcimento ao erário, além das
penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87 da Lei n° 8.666/1993). (Decisão nº 6.118/2017 –
TCDF e Parecer Jurídico SEI-GDF nº 18/2018 – PGDF/GAB/PRCON).

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 vínculo
emprega�cio entre os empregados da Contratada e a Administração Pública.

11.6. Oferecer, diretamente ou por meio de convênios com ins�tuições públicas ou privadas, curso de alfabe�zação ou
complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos empregados contratados, condição aplicável somente para contratação
com prazo de vigência superior a 12 meses e para as empresas que �verem mais de 20 funcionários contratados, em virtude de
licitação realizada para execução de serviços e obras públicas no âmbito do Distrito Federal. (Lei Distrital nº 5.847/2017).

11.8. DA OBRIGATORIEDADE DO USO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

11.8.1. Em atenção à Lei nº 4.770/2012 serão exigidos neste certame a aplicação de critérios de sustentabilidade ambiental.

11.8.2. A contratada deverá aplicar como critérios de sustentabilidade ambiental para a execução do contrato:

11.8.2.1. A adoção de processos de extração, fabricação e u�lização de produtos e matérias-primas de forma ambientalmente
sustentável;

11.8.2.2. A deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos da indústria, comércio ou construção civil, bem como da água
u�lizada;

11.8.2.3. A u�lização de matéria-prima renovável, reciclável, biodegradável e atóxica;

11.8.2.4. A u�lização de tecnologia e material que reduzam o impacto ambiental;

11.8.2.5. A logís�ca reversa.

11.8.2.6. A recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis por essa Administração
pública;

11.8.2.7. A comprovação de que adota prá�cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reu�lização;

11.8.3. A contratada deverá comprovar que tem condições de adotar prá�cas de sustentabilidade ambiental na execução do serviço,
especialmente:

11.8.3.1. U�lização de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e às especificações determinadas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

11.8.3.2. Adoção de medidas, equipamentos ou técnicas que:

11.8.3.2.1. Reduzam o consumo de água e energia;

11.8.3.2.2. Eliminem o desperdício de materiais e energia u�lizados;

11.8.3.2.3. Reduzam ou eliminem a emissão de ruídos;

11.8.4. Fornecimento aos empregados de equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

11.8.5. Realização de treinamento interno de seus empregados, para redução da produção de resíduos e do consumo de energia
elétrica e água, observadas as normas ambientais vigentes;
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11.8.6. Observância das Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

11.9. DA OBRIGATORIEDADE DO ESTABELECIMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE OU COMPLIANCE PREVISTO NA LEI
DISTRITAL N° 6.112/2018:

11.9.1. Considerando que o prazo de vigência do contrato é superior a 180 (cento e oitenta) dias e os valores envolvidos são
superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil) Reais, conforme estabelecido no art. 1º da Lei Distrital nº 6.112/2018, a contratada deverá
implantar às suas custas, no prazo de 180 dias corridos, a par�r da data de celebração do contrato, o Programa de Integridade,
previsto na Lei Distrital nº 6.112/2018.

11.9.2. A empresa que possua o Programa de Integridade implantado deve apresentar, no momento da contratação, declaração
informando a sua existência nos termos do art. 7º da Lei Distrital nº 6.112/2018.

11.9.3. O Programa de Integridade a ser implantado pela contratada consis�rá no conjunto de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, auditoria, controle e incen�vo à denúncia de irregularidades e na aplicação efe�va de códigos de é�ca e de conduta,
polí�cas e diretrizes com o obje�vo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra�cados contra a
Administração Pública do Distrito Federal, devendo o Programa de Integridade ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com
as caracterís�cas e os riscos atuais das a�vidades da contratada, a qual, por sua vez, deve garan�r o constante aprimoramento e
adaptação do referido Programa, visando a garan�r a sua efe�vidade.

11.9.4. Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a contratada deverá apresentar relatório de perfil e relatório de
conformidade do Programa, nos moldes daqueles regulados pela Lei Federal nº 12.846/2013, pelo Decreto Federal nº 8.420/2015, e
pelo Decreto Distrital nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

11.9.5. O Programa de Integridade que for implementado de forma meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para
mi�gar o risco de ocorrência de atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 não será considerado para fins de cumprimento
da Lei Distrital n° 6.112/2018.

11.9.6. Pelo descumprimento das exigências previstas na Lei Distrital n° 6.112/2018, a Administração Pública do Distrito Federal
aplicará à empresa contratada multa diária de 0,1% do valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total
contratado.

11.9.7. Somente o cumprimento da exigência estabelecida na lei, mediante atestado do executor do contrato acerca da existência e
aplicação do Programa de Integridade, fará cessar a aplicação da referida multa. Em não sendo efe�vamente cumprida a exigência, o
valor da multa poderá ser inscrito em dívida a�va, com rescisão do respec�vo contrato por justa causa, ocasião em que a contratada,
além de sofrer a incidência da cláusula penal, ficará impossibilitada de celebrar novas contratações com o poder público do Distrito
Federal pelo período de 2 (dois) anos ou até a efe�va comprovação de implantação e aplicação do Programa de Integridade.

11.9.8. Cabe ao executor do contrato, sem prejuízo de suas demais a�vidades ordinárias, as seguintes atribuições: fiscalizar a
implantação do Programa de Integridade, garan�ndo a aplicabilidade da lei; informar ao ordenador de despesas sobre o não
cumprimento da exigência na forma do art. 5º desta Lei Distrital n° 6.112/2018; informar ao ordenador de despesas sobre o
cumprimento da exigência fora do prazo definido no art. 5º da Lei Distrital n° 6.112/2018.

11.9.9. As ações e as deliberações do executor do contrato não implicará interferência na gestão das empresas nem ingerência nas
suas competências, se aterão apenas à responsabilidade de aferir o cumprimento do disposto na Lei Distrital n° 6.112/2018, o que se
dá mediante prova documental emi�da pela contratada, comprovando a implantação do Programa de Integridade na forma do art. 7º
da Lei Distrital n° 6.112/2018.

11.9.10. Para se atestar a efe�vidade do programa de integridade poderão ser adotas ainda os seguintes meios: auditorias externas, a
obtenção do Selo Pró-É�ca por parte da contratada, concedido pelo Ins�tuto Ethos, em parceria com a Controladoria-Geral da União
e o Ministério da Transparência, ou a obtenção por parte da contratada da cer�ficação ISO 37001, específica para sistemas de gestão
an�ssuborno.

 

11.10. Cons�tuem obrigações da contratada o disposto no item 18 do Termo de Referência que segue como Anexo I do edital.

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº
8.666/1993, vedada a modificação do objeto.

12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista neste
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração
de aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial deste Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no
Edital, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993,
facultada a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como inves�r-se na
posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de serviços.

13.1. Das Espécies

13.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da 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, e suas alterações posteriores (Decretos nº 26.993/2006, nº 27.069/2006, nº 35.831 e nº 36.974/2015):
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I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de par�cipação 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 come�da.

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar este 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, sem prejuízo das multas previstas no edital e neste
contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos
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 respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.2. Da Advertência

13.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será
expedida pelo Subsecretário de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas da SSPDF) quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a
nota de empenho ou assinar este 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 injus�ficado na entrega ou execução deste contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta)
dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação
contratada.

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de execução do serviço,
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar este contrato ou re�rar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do serviço, ou rescisão do
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V – até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula deste contrato,
exceto prazo de execução do serviço.

13.3.2. A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993 e será
executada após regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada deste contrato;

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

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a 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 par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo
de execução do contrato, se dia de expediente normal na SSPDF, ou no primeiro dia ú�l 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 respec�vos custos de cobrança.

13.3.6. A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da,
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 jus�ficado interesse da SSPDF em admi�r 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.
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13.4. Da Suspensão

13.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente a licitante e/ou contratada de par�cipar de licitação e de contratar com
a Administração, e, se aplicada em decorrência do pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído 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, emi�da 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 Anexo do Sistema COMPRASNET do Portal de Compras www.comprasgovernamentais.gov.br, de forma provisória, ou, em
original ou cópia auten�cada, de forma defini�va;

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

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados na licitação, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos 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 quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar este contrato.

13.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

13.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem
pra�cadas no âmbito dos procedimentos derivados do pregão.

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
mo�vos informados na instrução processual.

13.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos 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 ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão
extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública,
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

13.6. Das Demais Penalidades

13.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios
pra�carem 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 cer�ficado 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 defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação; e

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

13.6.3. A contratada estará sujeita ainda às penalidades estabelecidas no item 18 do Termo de Referência que segue como Anexo I
deste Edital.

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 respec�va no�ficação.

13.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou 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 de penalidades, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
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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 mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, 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 sistema comprasnet do portal de compras www.comprasgovernamentais.gov.br,
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema comprasnet, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos por
órgãos ou en�dades 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 apos�lamento, 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 26.851/2006 e suas alterações posteriores
(Decretos nº 26.993/2006, nº 27.069/2006, nº 35.831 e nº 36.974/2015), previstas no 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 de penalidades serão aplicadas pelo Subsecretário
de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas da SSPDF).

13.10.2. Os prazos referidos neste capítulo de penalidades só se iniciam e vencem em dia de expediente na SSPDF.

13.10.3. É proibida a u�lização de mão de obra infan�l para a execução do objeto deste contrato (Art. 1º da Lei Dist. 5.061/2013).

13.10.3.1. O uso ou emprego da mão de obra infan�l para a execução do objeto deste contrato cons�tui mo�vo para a rescisão deste
contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (Art. 2º da Lei nº 5.061/2013).

13.10.4. É proibido o uso ou o emprego de conteúdo discriminatório contra a mulher, que incen�ve a violência contra a mulher, que
exponha a mulher a constrangimento, que seja homofóbico ou que represente qualquer �po de discriminação para a execução do
objeto deste contrato, cons�tuindo mo�vo para rescisão deste contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis. (Art. 1º e 2º da Lei nº 5.448/2015).

13.10.5. É vedado à contratada, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste
serviços ou desenvolva projeto no órgão ou en�dade da administração pública do Distrito Federal em que exerça cargo em comissão
ou função de confiança.”, com fulcro no que determina o art. 8º, inciso III, do Decreto Distrital nº 32.751, de 04 de fevereiro de 2011.

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável

Este Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração e seja precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução deste Contrato. (Pareceres nº 41/2014 e
448/2014 – PROCAD/PGDF).

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

Este Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista
no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, 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 A�va e cobrados
mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral deste Contrato.

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

O Distrito Federal, por meio da SSPDF, designará um Executor para este Contrato, que desempenhará 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 deste Contrato fica condicionada à publicação resumida deste instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o
quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Este contrato e seus
aditamentos serão lavrados na SSPDF, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemá�co do seu
extrato, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei nº 8.666/1993.

Cláusula Décima Nona – Do Foro
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Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060
(Art. 1º do Dec. Dist. 34.031/2012).

Brasília-DF, _____ de ___________ de 20__

 

Pelo Distrito Federal:__________________________ Pela Contratada: __________________________

 

Testemunhas:

01. _____________________________ 02. _____________________________

 

 

 

 

 

 

A N E X O  III AO EDITAL - MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PODE SER SUBSTITUÍDA PELA DECLARAÇÃO PREENCHIDA NO SISTEMA COMPRASNET

 

D E C L A R A Ç Ã O

 

Ref.: PREGÃO N.º 18/2018–SSPDF

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................,
portador(a) da Carteira de Iden�dade 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.

 

Ressalva: emprega menor, a par�r de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) .

 

............................................

(data)

 

............................................................

(representante)

 

(Observação: em caso afirma�vo, assinalar a ressalva acima)

 

 

 

 

 

 

A N E X O IV AO EDITAL
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

 

PODE SER SUBSTITUÍDA PELA DECLARAÇÃO PREENCHIDA NO SISTEMA COMPRASNET

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________, telefone/fax nº
_________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) ___________________, portador(a) da 
Carteira de Iden�dade n° ____________________ e do CPF n° ______________________, DECLARA que a empresa atende a todos os
requisitos de habilitação para par�cipação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu
representante, nos termos do Decreto Federal n* 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto ns'25.966, de
23/06/2005.

Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, para a Coordenação de Licitações,
Contratos e Convênios da SSPDF. Setor de Administração Municipal – SAM, Conjunto “A”, Bloco “A”, Edi�cio Sede da SSPDF, 2º Andar,
no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária.

Brasília-DF, ____ de _______ de 2019.

Representante Legal

 

 

 

 

A N E X O V AO EDITAL

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PODE SER SUBSTITUÍDA PELA DECLARAÇÃO PREENCHIDA NO SISTEMA COMPRASNET

 

 

___________________________ inscrita no CNPJ Nº _______________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.
(a) ______________ portador(a) da Carteira de Iden�dade  nº ___________ e o CPF ______________ DECLARA, para fins legais, sob
as penas da lei, de que cumpre 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, ins�tuído pela Lei Complementar n9. 123, de 14
de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42
a 49 da referida Lei Complementai, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3° da citada Lei Complementar.

 

Representante Legal

 

 

 

 

 

 

A N E X O VI AO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PODE SER SUBSTITUÍDA PELA DECLARAÇÃO PREENCHIDA NO SISTEMA COMPRASNET

 

 

 

__________________ inscrita no CNPJ nº__________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) ___________ ,
portador (a.) da Carteira de Iden�dade nº __________ e o CPF ______________DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que
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atende aos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248/1991 e nos incisos I ou II ou III do ar�go 5º do Decreto Federal nº

7.174/2010, e ainda, se for o caso, que atende aos requisitos legais para a qualificação com microempresa ou empresa de pequeno
porte.

_____________________________________________

Representante Legal

 

 

 

A N E X O VII AO EDITAL – DECRETO Nº 26.851/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

DODF DE 31.05.2006

 

Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas
nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993
(Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e
10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá
outras providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e tendo em vista o disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda,
a centralização de compras ins�tuída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins�tuídas pela
Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares
1 2Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou
de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas
do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação,
nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo
global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do
art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas
3Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão
sujeitas às seguintes sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:
4a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico 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, 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 come�da; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p.
1).
5b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será
aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da. (Alteração dada pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
6IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos
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. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52985/Decreto_26851_30_05_2006.html#sdfootnote1sym
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52985/Decreto_26851_30_05_2006.html#sdfootnote2sym
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52985/Decreto_26851_30_05_2006.html#sdfootnote3sym
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52985/Decreto_26851_30_05_2006.html#sdfootnote4sym
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52985/Decreto_26851_30_05_2006.html#sdfootnote5sym
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52985/Decreto_26851_30_05_2006.html#sdfootnote6sym
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7Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada
a defesa prévia a interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

SUBSEÇÃO I

Da Advertência
8Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será
expedido: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do
Sistema de Registro de Preços;
9II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no
DODF de 13/07/2006, p. 2).

SUBSEÇÃO II

Da Multa
10 11Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por
atraso injus�ficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Alteração dada pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
12I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).
13II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p.
6).

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 ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do
serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
14 15V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do
contrato, exceto prazo de entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).
16§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e será executada após regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
observada a seguinte ordem: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;
17II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.
18 19§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a 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. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de
entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da,
consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se
houver jus�ficado interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do
inciso II do caput deste ar�go.
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§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não
ensejam penalidades.
20Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de
abril de 2010, nos seguintes percentuais: (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
21I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
22II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p.
7).
23III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro
do prazo estabelecido pela Administração; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
24IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o
que for menor, em caso de rescisão contratual; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
25V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Acréscimo
dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão
26 27Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações 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, ins�tuído 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: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
28I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou
pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Alteração dada pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
29II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, 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 auten�cada, de forma defini�va; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

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;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

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

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;
30c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do
Sistema de Registro de Preços;
31II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no
DODF de 13/07/2006, p. 2).
32§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito
do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o
órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en�dades
subordinados à Lei Distrital nº 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores;

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou
assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador.
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§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas
no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade
33Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista
dos mo�vos informados na instrução processual. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
34 35§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos 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.
(Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
36§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão
extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública,
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF
de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios
pra�carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado
pela Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado 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 art. 6º deste Decreto
37III - aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso revogado pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

 
38Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
39Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos
contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração dada pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

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

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA
40Art. 9° 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 respec�va no�ficação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no
DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou 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.
41§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-
se-ão os dias consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
42 43§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo dada
pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).
44§ 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 mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
(Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

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;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
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45§ 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 imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao
Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais
sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal. (Renumeração
dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
46 47§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos
arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

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

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, 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.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS
48Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto
exija penalidade específica. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
49Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante,
inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. (Acréscimo dada
pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
50Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo dado
pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
51 52Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no
DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
53 54Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto nºs 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

 

Este texto não subs�tui o original publicado no DODF de 31/05/2006, p. 5.

1Texto original: Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não comprimento das normas de
licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7°
da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das
Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente decreto.

2Texto anterior: Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de
licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das
Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente Decreto. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

3Texto original: Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garan�da a prévia defesa,
estão sujeitas às seguintes sanções:

4Texto original: a) para a licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocado 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 contratado será descredenciado 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 come�da;

5Texto original: b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 1993, a penalidade será
aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

6Texto original: IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
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que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

7Texto original: Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8Texto original: Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratado descumprir qualquer
obrigação, e será expedido:

9Texto original: II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, se o
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou
assinar o contrato.

10Texto original: Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injus�ficado na entrega ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

11Texto anterior: Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas do órgão
contratante, por atraso injus�ficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Alteração dada
pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

12Texto original: 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:

13Texto original: 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;

14Texto original: V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto prazo de entrega.

15Texto original: V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do contrato, exceto prazo de entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

16Texto original: § 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de
193 e será executada após regular processo administra�vo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a
seguinte ordem:

17Texto original: II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado;

18Texto original: § 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garan�as, o seu valor será atualizado, a par�r
da data da aplicação da penalidade, pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas.

19Texto anterior: § 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá o contratado
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. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

20Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7.

21Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7.

22Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7.

23Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7.

24Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7.

25Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7.

26Texto original: Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a par�cipação de contratado em licitações e o
impede de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o
registro cadastral do adjudicado e/ou contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966,
de 23 de junho de 2005, com a suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os
prazos a seguir:

27Texto anterior: Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações 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 contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído 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: (Alteração dada pelo
Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

28Texto original: I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e
Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente;

29Texto original: II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, ou pregão para
inclusão no Sistema de Registro de Preços, 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 auten�cada, de forma defini�va;

30Texto original: c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação de dará com o
pagamento.
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31Texto original: II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, se o
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou
assinar o contrato.

32Texto original: § 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os seguintes efeitos:

33Texto original: Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista dos mo�vos
informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações.

34Texto original: § 1° A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo de até dois
anos de sancionamento.

35Texto anterior: § 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
(Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

36Texto original: § 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus
efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.

37Revogação dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2.

38Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1.

39Texto anterior: Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º 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:

40Texto original: Art. 9° É facultado ao interessado 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 respec�va no�ficação.

41Texto original: § 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
e considerar-se-ão os dias consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; só se iniciam e vencem os prazos
referidos neste ar�go em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

42Acréscimo dado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2.

43Revogação dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1.

44Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2.

45Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2.

46Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2.

47Texto original: § 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com
fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da
Lei nº 8.666, de 1993. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

48Texto original: Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os percentuais
rela�vos a multas, e as propostas comerciais deverão mencionar expressamente a concordância do proponente aos seus termos.

49Acréscimo dado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2.

50Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1.

51Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2.

52Renumeração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1

53Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2.

54Renumeração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1.

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006

DODF DE 13.07.2006

 

Introduz alterações no Decreto nº 26.851, de 30 de maio
de 2006, que “Regula a aplicação de sanções
administra�vas previstas nas Leis Federais nºs 8.666, de
21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do
Pregão), e dá outras providências” (1ª alteração).
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A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, fica alterado como segue:

I – o caput do art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de
contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do
Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente Decreto.”;

II – o inciso II do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º ..........................

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.”;

III – o caput, o inciso V e o § 2º do art. 4º passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso
injus�ficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

.............

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

............

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá o contratado 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.”;

IV – o caput, o inciso II, a alínea c do inciso IV, o inciso II do § 1º e o § 2º do art. 5º, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações 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
contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído 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:

............

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, 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 auten�cada, de forma defini�va;

............

IV - ......................

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento.

§ 1º ......................

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

..............”;

V – o § 1º do art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º ........

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

............”

VI – fica revogado o inciso III do art. 7º;

VII – o § 2º do art. 9º passa a vigorar com a seguinte redação, sendo acrescentado o seguinte § 3º, renumerando-se os demais:

“Art. 9º ............................

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento, e considerar-se-
ão os dias consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

..........”;

VIII – os atuais arts. 13 e 14 ficam renumerados para 14 e 15, ficando inserido o art. 13 com a seguinte redação:



08/02/2019 SEI/GDF - 18167604 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21967619&infra_sist… 56/59

“Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante,
inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de julho de 2006

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

 

 

 

 

DECRETO Nº 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006

DODF DE 15.08.2006

 

Altera o Decreto 26.851, de 30 de maio de 2006, que
regula a aplicação de sanções administra�vas previstas
nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei
de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de
17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras
providências (2ª Alteração).

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII, art. 100 da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda,
a centralização de compras ins�tuída nos termos da Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins�tuídas pela
Lei Distrital no 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, fica alterado como segue:

I – o art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de
contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do
Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto.”

II – o art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação “Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as
obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

.....................

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico 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, 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 come�da;

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada
por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos
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.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada
a defesa prévia a interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.”

III – o art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será
expedido:

...................”

IV – o art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso
injus�ficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

....................
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§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e será executada após regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
observada a seguinte ordem:

.................

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

....................

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a 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.

...................”

V – o art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações 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, ins�tuído 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, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou
pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

...................”

VI – o art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista
dos mo�vos informados na instrução processual.

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos 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.

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão
extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública,
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”

VII – fica acrescido o parágrafo único ao do art. 7º:

“.....................

Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.”

VIII – o art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos
contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

....................”

IX – o art. 9º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° 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 respec�va no�ficação.

.....................

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts.
3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.”

X – o art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto
exija penalidade específica.”

XI – fica acrescentado o art. 14 com a seguinte redação:

“Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.”

II – ficam renumerados os ar�gos 14 e 15, do Decreto 26.851, de 30 de maio de 2006, para 15 e 16, respec�vamente.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especial o § 3º, do art. 9º, do Decreto 26.851, de 30 de maio de 2006.

Brasília, 14 de agosto de 2006

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA
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DECRETO Nº 35.831, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014.

DODF de 22/09/2014

Altera o Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá outras providências.

 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII e XXVI, da Lei Orgânica do
Distrito Federal, DECRETA:

Art. 1º Os incisos I, II e V do art. 4º, do Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

“I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;”

“II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde
o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do
órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigação contratada;”

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

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial os incisos I, II e V, do Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006.

Brasília, 19 de setembro de 2014.

126º da República e 55º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

 

 

 

DECRETO Nº 36.974, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.

DODF de 4/12/2015

 

Altera o Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006,
que regula a aplicação de sanções administra�vas
previstas nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e
10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, incisos VII e X, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte ar�go:

“Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril
de 2010, nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde
o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do
órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigação contratada;

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do
prazo estabelecido pela Administração;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o
que for menor, em caso de rescisão contratual;

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar,
o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 11 de dezembro de 2015.

128 da República e 56 de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG
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