
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  Nº  072/2021-  SSP/DF,  nos  termos  do  Padrão
nº 04/2002, ins�tuído pelo Decreto/DF nº 23.287/2002.

Processo SEI-GDF nº 00050-00000967/2021-48-SSP

SIGGO nº045536

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes

O DISTRITO FEDERAL,  por meio do  FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídica da Receita Federal sob o nº 33.158.099/0001-03, representada por JÚLIO DANILO SOUZA
FERREIRA, brasileiro, portador da Cédula de Iden�dade nº  1.493.768-SSPDF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas da
Receita Federal sob o nº 793.658.681-49, na qualidade de Secretário  da Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Distrito  Federal,  com  delegação  de  competência  prevista  nas  Normas  de  Planejamento,  Orçamento,  Finanças,
Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal  (Decreto  nº  32.598,  de  15/12/2010),  e  a  empresa CONTROL
TELEINFORMÁTICA  LTDA,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídica  da  Receita  Federal  sob  o
nº 05.455.684/0001-30, Inscrição Estadual: 07.441.194/001-93,  com sede no SRTVS quadra 701 conjunto L bloco I nº
38, sobreloja sala 24, Asa Sul, Brasília/DF, Ed. Assis Chateaubriand CEP 70.340-906, telefone: (61) 3321-4004 e (61) 2191
4900,  E-mail:   control-t@control-t.com.br,  doravante  denominada  Contratada,  representada  por  MARCELO  DE
ALMEIDA, portador da Cédula de Iden�dade nº 12.986.272-1, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal
sob o nº 043.888.298-97 na qualidade de representante legal, resolvem firmar o presente Contrato, em conformidade
com as cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos Termos do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 57/2020-SSP (55225794), Termo
de Adjudicação (55225974), termo de Homologação (55226035), Aviso de Adjudicação e Homologação (55226529),
Proposta da Contratada (58137124), Ata de Registro de Preços n.º 01/2021-SSP (55226851), Solicitação de Compras
(76634154), Memorando 25 (75176158), Termo de Adesão (76650030), Termo de Ação (76651240), Ata de Aprovação
do Conselho (76651378), O�cio de Aprovação do MJSP (76651523), Quadro de Detalhamento de Despesa (76651594),
Disponibilidade Orçamentária (76651713),  Declaração de Orçamento (76651792),  Lei  nº  10.520/2002,  pelo Decreto
Federal  nº  10.024/2019,  recepcionado   pelo  Decreto  Distrital  nº  40.205/2019,  pelas  Leis  do  DF  nº  4.611/2011  e
6.112/2018 (obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com o DF),
pela  Lei  Complementar  nº  123/2006,  pelos  Decretos  Distritais  nº  39.103/2018,  36.520/2015,  35.592/2014  e
26.851/2006  e  alterações  posteriores,  e,  subsidiariamente,  pela  Lei  nº  8.666/1993,  além  das  demais  normas
per�nentes, observadas as condições estabelecidas no Ato Convocatório e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma con�nua de fornecimento de licenças
do so�ware Milestone X Protect  contrato, decorrentes da aquisição de 700 (setecentas) Licanças de Adição Milestone X
Protect por disposi�vo, (câmera IP e outros sensores IOT), e 700 (setecentas) Licenças Milestone X Protect de suporte por
disposi�vo adicional, previsto no Plano de aplicação do Termo de Adesão nº 14/2020 (Enfretamento a Criminalidade
Violenta), Memorando Nº 25/2021 - SSP/SESP/SMT/CVIDEO (75176158) e Solicitação de Compras (76634154) no quadro
descri�vo, mais serviço de instalação, suporte e configurações de pacote para atender demanda da Secretaria de Estado
da Segurança Pública do Distrito Federal - SSP/DF,  de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital
de  Licitação  do  Pregão  Eletrônico  nº  57/2020-SSP  (55225794),  e ,  que  passam  a  integrar  o  presente  Contrato
independente de transcrição.



ITEM QUANTIDADE
UNIDADE DE

MEDIDAS
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS VALOR UNITÁRIO

03 700 UNID.
Licença de Adição Milestone XProtect por disposi�vo (câmera IP e outros sensores

IOT)
R$ 1.017,00

04 700 UNID Licença Milestone Xprotect de suporte por disposi�vo adicional. R$ 480,00

TOTAL

VALOR TOTAL DA DESPESA : R$ 1.047.900,00 (um milhão e quarenta e sete mil e novecentos reais)

CLÁUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execução

 4.1  O Contrato será executado de forma con�nua, e a entrega dos produtos es�pulam o prazo de 30 (trinta) dias para a
disponibilização das licenças; com vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses, conforme o subitem 10.10 do Termo
de Referência, Anexo I. 

4.2 A liquidação das despesas será realizada por ocasião da entrega defini�va do bem ou da realização do serviço
conforme previsto nos (arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964).

CLÁUSULA QUINTA - Do Valor

5.1 O valor total do Contrato é de R$ 1.047.900,00 (um milhão e quarenta e sete mil e novecentos reais), devendo a
importância ser atendida à conta de dotação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei nº
6.778 de 06/01/2021, compa�bilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei n°6.664 de 03/09/2020, e com o
Plano Plurianual - PPA  de 2020/2023.

5.2 Observado o interregno mínimo de um ano a par�r  da data limite para apresentação da proposta,  o Contrato
celebrado será anualmente reajustado, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Programa de Trabalho: 06.181.6217.4220.0010

II - Natureza da Despesa: 4.4.90.40; Valor:  R$ 711.900,00 (setecentos e onze mil e novecentos reais)

III - Natureza da Despesa: 3.3.90.40; Valor: R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais)

IV - Fonte dos Recurso: 392.

6.2 O empenho inicial é de R$ 1.047.900,00 (um milhão e quarenta e sete mil e novecentos reais), conforme Notas de
Empenho nº 2021NE00135 (77164454) e a de nº 2022NE00009 (780798370); emi�da em 30 dezembro de 2021 e 20 de
janeiro de 2022, respec�vamente, no valor de R$ 711.900,00 (setecentos e onze mil e novecentos reais) e as Notas de
Empenho nº e 2021NE00136 (77068176)  a nº 2022NE00010 (78079921), emi�das em  30 dezembro de 2021 e  20 de
janeiro de 2022, no de valor de; R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), todas sob o evento  n°400091, na
modalidade Ordinária.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento

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

7.1.1 A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emi�da pelo mesmo CNPJ constante na proposta de
preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU - Plenário);

7.1.2 As Notas Fiscais  apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços,  à  exceção de empresas matriz  e
filial (item 7.1.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o
CNPJ correto).

7.2  A  Nota  Fiscal  deverá  ser  emi�da  em  nome  da  Fundo  de  Segurança  Pública  do  Distrito  Federal,  CNPJ:
33.158.099/0001-03.

7.3 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.3.1 Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A�va da União e junto



à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991 - contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer�dão Nega�va, ou
Posi�va com Efeito de Nega�va, de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União;

7.3.2  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);

7.3.3 Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

7.3.4 Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação
de cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

7.4  Os  pagamentos,  pela  SSPDF,  de  valores  iguais  ou  superiores  a  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  serão  feitos
exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A - BRB
(Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto:

7.4.1 Os pagamentos às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

7.4.2 Os 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;

7.4.3 Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF
e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

7.5  Passados  30  (trinta)  dias  sem  o  devido  pagamento  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 do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

7.6 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 do reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência

O Contrato terá vigência de validade de 36 (trinta e seis) meses  a par�r da data de sua assinatura, permi�da a sua
prorrogação na forma do art. 57, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA - Da Garan�a Contratual

9.1. A garan�a para a execução do Contrato será de 02% (dois por cento) do valor do Contrato, mediante uma das
seguintes modalidades a escolha do Contratado: fiança bancária, seguro garan�a ou caução em dinheiro ou em �tulos
da  dívida  pública,  devendo  os  dois  primeiros  ser  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;

9.2. A garan�a deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do Contrato;

9.3. Toda e qualquer garan�a prestada pela Licitante vencedora:

9.3.1.  quando  em  dinheiro,  somente  poderá  ser  levantada  90  dias  após  a  ex�nção  do  Contrato,  atualizada
monetariamente;

9.3.2. poderá, a critério da SSPDF, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

9.3.3. ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administravas ou judiciais.

9.4. Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Secretaria de
Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB) Agência 100;
Conta 800482-8.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da responsabilidade do Distrito Federal

10.1 O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.2 Designar servidor como executor do contrato, 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 com informações per�nentes a essa atribuição;

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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10.3  Prestar,  por  meio  de  seu  Gestor  do  Contrato,  as  informações  e  os  esclarecimentos  per�nentes  aos  serviços
contratados que venham a ser solicitados pela Contratada;

10.4  Receber  o  objeto  contratado  e  atestar  a  Nota  Fiscal/Fatura,  desde  que  atendidas  todas  as  exigências  e
especificações para as soluções, constantes do presente Termo de Referência e do Instrumento Convocatório;

10.5 Efetuar o pagamento devido, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal devidamente atestada,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do ajuste;

10.6 Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;

10.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente Termo, por meio de servidor(es) designado(s), de modo
a garan�r o seu cumprimento;

10.8  Proporcionar  todas  as  facilidades  indispensáveis  ao  bom  cumprimento  das  obrigações  contratuais,  inclusive
permi�r acesso aos profissionais ou representantes da Contratada às dependências, aos equipamentos e aos sistemas
de informação relacionados à execução dos serviços, sob controle e supervisão das áreas demandante e técnica da
Contratante (SMT);

10.9 Informar oficialmente à Contratada, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do ajuste;

10.10  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  per�nentes,  que  venham ser  solicitados  pelos  empregados  da
Contratada ou por seu preposto;

10.11 Manter registrado, no âmbito do processo administra�vo ao qual está vinculado o presente Termo de Referência,
todos os documentos referentes ao objeto contratado;

10.12 Permi�r,  dentro das normas internas, o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, para o
fornecimento das soluções e prestação dos serviços;

10.13  Efetuar  a  conferência  das  soluções  entregues,  verificando  sua  conformidade  com  as  condições  exigidas  no
presente Termo de Referência e com a proposta técnica apresentada pela Contratada;

10.14 Aplicar as sanções conforme previsto no contrato;

10.15 Validar a execução dos serviços de manutenção;

10.16 No�ficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos
serviços de instalação, atualização, configuração e manutenção das soluções,  para que sejam adotadas as medidas
corre�vas necessárias;

10.17 Exercer permanente fiscalização na execução dos serviços, registrando ocorrências relacionadas com a execução
do objeto contratado;

10.18  Disponibilizar  equipe  de  profissionais  para  dar  suporte  à  Contratada  durante  a  execução  dos  serviços  de
atualização, instalação, manutenção e configuração; e

10.19  Além de estar  obrigada ao cumprimento das  demais  determinações  condas  nas  legislações  que regulam as
contratações e aquisições pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal, sem prejuízo do estabelecido no Termo de Referência;

 11.1.1  até  o  quinto  dia  ú�l  do  mês  subsequente,  comprovante  de  recolhimento  dos  encargos  previdenciários,
resultantes da execução do Contrato;

11.1.2 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, em compa�bilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5 A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por
encargos trabalhistas,  fiscais,  comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de
formação de vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração Contratual

12.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo ou Apos�lamento, no
que couber, com amparo no ar�go 65, da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.



12.2 A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, previsto
no  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

13.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades
estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que
haja  conveniência  para  a  Administração,  bastando  para  tanto,  manifestação  escrita  de  uma  das  partes,  com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

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  8.666/93,  sujeitando-se  a  Contratada  às
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos Débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não deste Contrato, serão inscritos em Dívida
A�va e  cobrados mediante  execução na forma da legislação per�nente,  podendo,  quando for  o  caso,  ensejar  sua
rescisão unilateral.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Executor

A  Secretaria  de  Estado  de  Segurança  Pública  do  Distrito  Federal  designará  um  Executor  para  o  Contrato,  que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro

A eficácia deste Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela SSPDF.

CLÁUSULA NONA  - Do foro

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

Pelo DISTRITO FEDERAL:         

JÚLIO DANILO SOUZA FERREIRA

Presidente do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal

Secretário  da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

Pela CONTRATADA:

  MARCELO DE ALMEIDA
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