GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 170, DE 08 DE JUNHO DE 2021.

Ins tui e cons tui Comissão
de Análise de Custeio de
Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu com Recursos do
PRODEF, para membros da
Defensoria Pública do Distrito
Federal,
e
dá
outras
providências.

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o ar go 21, incisos I, II e XIII, da Lei Complementar Distrital nº 828/2010,
em sua nova redação dada pela Lei Complementar Distrital nº 908/2016, c/c o ar go 97-A, incisos III
e VII, ambos da Lei Complementar 80/94, RESOLVE:
Art. 1º. Ins tuir e cons tuir Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu com Recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal
(PRODEF), com a ﬁnalidade de ﬁxar diretrizes para a realização de convênio des nado à promoção da
qualiﬁcação proﬁssional dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), nos termos
da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019, do Conselho Superior da DPDF.
Parágrafo único. Compete à Comissão instituída por esta Portaria:
I - deliberar as linhas de pesquisa de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu a serem custeadas com
recursos do PRODEF;
II - deliberar contrapar das a cargo dos membros da DPDF que vierem a ser contemplados com o
custeio, a par daquelas já fixadas pelo Conselho Superior da DPDF;
III - deliberar se os recursos do PRODEF custearão integralmente ou parcialmente os Cursos de PósGraduação Stricto Sensu;
IV - opinar ou decidir acerca de outras questões afins, que lhe vierem a ser submetidas pela Defensora
Pública-Geral.

Art. 2º. Designar, para compor a Comissão ins tuída por esta Portaria, os Defensores Públicos abaixo
nominados:
I - Danniel Vargas de Siqueira Campos, matrícula nº 85.000-4;
II - Évenin Eustáquio de Ávila, matrícula nº 187.131-5;
III - João Marcelo Mendes Feitoza, matrícula nº 113.194-X;
IV - Luiz Cláudio de Souza, matrícula nº 180.762-5;
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V - Gustavo Dorella, matrícula nº 185.436-4; e
VI - Rafael Lemos do Rego, matrícula nº 237.136-7.

Art. 3º. A Comissão deverá apresentar suas conclusões no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta Portaria.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral da DPDF
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 10/06/2021, às 09:53, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 63318103 código CRC= D3C47F6C.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
ATA

Ata da Reunião da Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com
Recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF)
No 1º (primeiro) dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (01/07/2021), às 11h10min (onze
horas e dez minutos), reuniram-se, de forma virtual, por meio do aplica vo de reuniões virtuais
Microso Teams, os integrantes da Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu com Recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal
(PRODEF), ins tuída pela Portaria nº 170, de 08 de junho de 2021, da Defensoria Pública-Geral, com a
ﬁnalidade de ﬁxar diretrizes para a realização de convênio des nado à promoção da qualiﬁcação
proﬁssional dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), nos termos da Resolução
nº 206, de 08 de julho de 2019, do Conselho Superior da DPDF, Danniel Vargas de Siqueira Campos,
matrícula nº 85.000-4; Évenin Eustáquio de Ávila, matrícula nº 187.131-5; Gustavo Dorella, matrícula
nº 185.436-4; João Marcelo Mendes Feitoza, matrícula nº 113.194-X; Luiz Cláudio de Souza, matrícula
nº 180.762-5; e Rafael Lemos do Rego, matrícula nº 237.136-7.
De início, restou pontuado que a Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto
Sensu com Recursos do PRODEF, para membros da Defensoria Pública do Distrito Federal, possui as
seguintes competências: I - deliberar as linhas de pesquisa de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
a serem custeadas com recursos do PRODEF; II - deliberar contrapar das a cargo dos membros da
DPDF que vierem a ser contemplados com o custeio, a par daquelas já ﬁxadas pelo Conselho Superior
da DPDF; III - deliberar se os recursos do PRODEF custearão integralmente ou parcialmente os Cursos
de Pós-Graduação Stricto Sensu; e IV - opinar ou decidir acerca de outras questões aﬁns, que lhe
vierem a ser submetidas pela Defensora Pública-Geral.
1) Quanto às linhas de pesquisa a serem ﬁnanciadas pela DPDF, a Comissão deliberou, por
unanimidade, que seriam quaisquer linhas e temas que contribuam com o desenvolvimento das
atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal, inclusive quando possuam natureza
interdisciplinar, como, por exemplo, aqueles que abordem: (i) a atuação ou as ﬁnalidades
ins tucionais da Defensoria Pública; (ii) os direitos dos grupos e das pessoas em situação de
vulnerabilidade; (iii) a tutela de interesses transindividuais; (iv) a gestão pública; e (v) o uso de novas
tecnologias no serviço público. os componentes compreenderam que a exigência de que o custeio de
cursos de pós-graduação pressuponha a realização de pesquisa que efe vamente venha a contribuir
para o desenvolvimento das atribuições da DPDF está em plena harmonia com o ar go 12, inciso I, da
Resolução 206/2019: “Art. 12. O deferimento do pedido de custeio, total ou parcial, de cursos de pósgraduação, por meio de convênios onerosos ou por meio de reembolso das despesas, é condicionado à
demonstração dos seguintes requisitos: I – apresentação de arrazoado que demonstre a importância
do curso a ser realizado para o desenvolvimento das atribuições da Defensoria Pública do Distrito
Federal, sendo admitido, também, curso de natureza interdisciplinar ou voltado à gestão pública”.
2) Quanto às contrapartidas editalícias a cargo dos membros contemplados com o custeio, a Comissão
entendeu que não são necessárias contrapar das adicionais a aquelas já previstas na Resolução
206/2019 (arts. 12 e 15): a) se colocar à disposição da Defensoria Pública para disseminar, no âmbito
da ins tuição, as informações e os conhecimentos adquiridos no curso de capacitação do qual
par cipou, observado o interesse da Administração (art 12, VII, “a”, da Resolução 206); b) ressarcir a
Administração Pública, caso não conclua o curso com êxito, ou, ainda, caso seja exonerado, demi do,
aposentado ou tenha pedido licença para tratar de interesse par cular durante período
correspondente ao triplo do afastamento, contado do seu efe vo retorno às funções, por meio de
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desconto em sua folha de pagamento (art 12, VII, “b”, da Resolução 206); c) entregar, à EASJUR, cópia,
em meio eletrônico, dos ar gos cien ﬁcos publicados durante o afastamento, bem como do trabalho
ﬁnal do curso ou, na hipótese de publicação de livro ou em revista cien ﬁca, a disponibilização de 3
(três) exemplares de tais publicações (art 12, VII, “c”, da Resolução 206); d) apresentar relatório
semestral de a vidades, registros de frequência, se man dos pela universidade ou en dade
promotora do curso, e, ao ﬁnal, a cer dão de conclusão do curso, o histórico escolar e a menção
ob da (art 12, VII, “d”, da Resolução 206); e e) disseminar, no âmbito da ins tuição, as informações e
os conhecimentos adquiridos no curso de capacitação do qual par cipou, por meio de aulas, cursos,
palestras ou outras a vidades acadêmicas, a serem organizadas pela EASJUR, com carga horária
correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do curso realizado (art 15, III, da Resolução 206).
3) Sobre a proporção integral ou parcial do custeio da qualiﬁcação, houve divergências entre os
integrantes da Comissão. Manifestaram-se pelo custeio integral os integrantes João Marcelo Mendes
Feitoza, Rafael Lemos do Rego, Gustavo Dorella, Luiz Cláudio de Souza e Évenin Eustáquio de
Ávila. Restou vencido o componente Danniel Vargas de Siqueira Campos, que se manifestou
pela ampliação do número de contemplados, mediante custeio parcial pela DPDF (correspondente a
80% de seu valor), exceto: (i) se não houver interessados em número suﬁciente em relação ao número
de vagas; ou (ii) se o custeio integral (100%) e antecipado, pela ins tuição, gerar desconto ou
vantagem econômica na contratação, que permita contemplar um número igual ou superior
de interessados.
Muito embora a escolha do modelo de custeio da qualiﬁcação proﬁssional pela DPDF não seja de
competência da Comissão, ao longo dos debates, os integrantes da Comissão ponderaram as
vantagens e desvantagens dos modelos previstos na Resolução 206. O modelo de custeio por meio de
convênios com ins tuições de ensino tende a gerar menor onerosidade, em razão da maior quan dade
de vagas subsidiadas. Por outro lado, o modelo de custeio mediante reembolso dos gastos feitos pelos
membros contemplados tende a ampliar a liberdade de escolha em relação a cursos e linhas de
pesquisa. Quanto ao tema, o integrante Rafael Lemos do Rego solicitou registro em ata de sugestão à
EASJUR e à DPG no sen do da adoção do modelo de reembolso dos gastos suportados pelo membro,
em relação a ins tuições de ensino livremente escolhidas, independentemente de prévio convênio,
que forneçam cursos de mestrado/doutorado, com abrangência regional (DF e GO), como, por
exemplo, UnB, UniCeub ou IDP/DF. Sugeriu que o reembolso pudesse ser total ou limitado a um teto
válido individualmente, a ser deﬁnido após pesquisa dos valores médios dos cursos. Sustentou que o
modelo privilegiaria a liberdade de escolha, desburocra zaria e incen varia a par cipação e
qualiﬁcação dos defensores públicos. O integrante Gustavo Dorella solicitou registro em ata de sua
posição favorável ao custeio integral da qualiﬁcação pela DPDF, mediante reembolso ou mediante
convênio, a critério do membro da DPDF, limitado ao valor médio de mercado do curso de mestrado ou
doutorado em instituições de ensino nacionais.

Após, devido ao adiantado da hora, a reunião foi encerrada às 12h22 (doze horas e vinte e dois
minutos), gerando a presente ata, que segue lida, aprovada e devidamente assinada.
Assinatura dos integrantes (elencados por ordem alfabética):
Danniel Vargas de Siqueira Campos
Évenin Eustáquio de Ávila
Gustavo Dorella
João Marcelo Mendes Feitoza
Luiz Cláudio de Souza
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Rafael Lemos do Rego
Documento assinado eletronicamente por DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS Matr.0085000-4, Subdefensor(a) Público(a)-Geral, em 07/07/2021, às 13:02, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EVENIN EUSTÁQUIO DE AVILA - Matr.0187131-5,
Diretor(a) da Escola de Assistência Jurídica, em 07/07/2021, às 14:46, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO MARCELO MENDES FEITOZA - Matr.0113194-X,
Corregedor(a), em 07/07/2021, às 15:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - Matr.0180762-5,
Defensor(a) Público(a), em 07/07/2021, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL LEMOS DO REGO - Matr.0237136-7,
Defensor(a) Público(a), em 09/07/2021, às 10:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DORELLA - Matr.0185436-4, Defensor(a)
Público(a), em 13/07/2021, às 14:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 65127301 código CRC= EE4E642B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Defensoria Pública-Geral
Brasília-DF, 07 de julho de 2021.

Memorando Nº 425/2021 - DPDF/DPG

PARA: Excelen ssima Senhora Defensora Pública-Geral e Presidente do Conselho Administra vo
do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (CAPRODEF),

Cumprimentando-a cordialmente, a Comissão de Análise de Custeio de Cursos de PósGraduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito
Federal (PRODEF), ins tuída pela Portaria nº 170, de 08 de junho de 2021, da Defensoria PúblicaGeral, com a ﬁnalidade de ﬁxar diretrizes para a realização de convênio des nado à promoção da
qualiﬁcação proﬁssional dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), nos termos
da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019, do Conselho Superior da DPDF, cien ﬁca Vossa
Excelência da Ata 1 (65127301), que consubstancia as conclusões exaradas pela Comissão.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS Matr.0085000-4, Subdefensor(a) Público(a)-Geral, em 07/07/2021, às 21:16, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 65411748 código CRC= 5F2D8862.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Defensoria Pública-Geral
Brasília-DF, 23 de agosto de 2021.

Decisão n.º 1/2021 - DPDF/DPG

Considerando:
(i) a importância da qualiﬁcação proﬁssional dos integrantes da DPDF para o
aprimoramento dos serviços prestados pela instituição;
(ii) a existência de grande número de membros da DPDF interessados na realização de
cursos de mestrado e doutorado, conforme registram os Memorandos 12073571, 12076998, 12174639,
12175763, 12176118, 12176142, 12188050, 12248818, 12256125, 12300526, 12359496, 12439272,
12500862, 12504333, 12514036, 12633732 e 12920706 no processo (SEI) nº 00401-00015795/201884;
(iii) a autorização, pelo Conselho de Administração do Fundo de Aparelhamento da
DPDF (CAPRODEF), nos termos da Lei Complementar Distrital nº 744/2007, da u lização de parte dos
recursos do fundo para a realização de convênio com ins tuição de ensino superior que forneça cursos
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), até o limite financeiro estipulado;
(iv) os termos da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019, do Conselho Superior da
DPDF, que regulamenta o custeio, pela DPDF, da qualiﬁcação proﬁssional de seus membros, mediante
convênio com instituições de ensino reconhecidas com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
(v) as conclusões da Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu com Recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal
(PRODEF), ins tuída pela Portaria nº 170, de 08 de junho de 2021, da Defensoria Pública-Geral, no
sen do da realização de convênio com en dade voltada ao fornecimento de cursos de mestrado e
doutorado com linhas de pesquisa e temas que contribuam com o desenvolvimento das atribuições da
Defensoria Pública do Distrito Federal; e
(vi) que o modelo de custeio por meio de convênio com ins tuição de ensino tende a
gerar menor onerosidade, em razão da maior quantidade de vagas subsidiadas;
Determino a cons tuição de equipe de planejamento da contratação, via convênio, de
ins tuição de ensino superior habilitada ao fornecimento de curso de mestrado e doutorado em
Direito, com linha de pesquisa que contribua com o desenvolvimento das atribuições da Defensoria
Pública do Distrito Federal, em prol dos membros da instituição.
A equipe de planejamento deverá apresentar o Documento de Oﬁcialização da
Demanda, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência da contratação no prazo de até 20
dias.
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 23/08/2021, às 18:19, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 251, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art.
134, §§ 1º, 2º e 3º, da Cons tuição Federal; art. 114, da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 2º, § 7º,
da Emenda à Lei Orgânica nº 61/2012; no uso das atribuições que lhe conferem os ar gos 97-A, inciso
III, e 100, da Lei Complementar Federal nº 80/94; e com base na Lei Complementar Distrital nº
828/2010, com alterações promovidas pela Lei Complementar Distrital nº 908/2016,
CONSIDERANDO:
(i) a importância da qualiﬁcação proﬁssional dos integrantes da DPDF para o aprimoramento dos
serviços prestados pela instituição;
(ii) a existência de grande número de membros da DPDF interessados na realização de cursos de
mestrado e doutorado, conforme registram os Memorandos 12073571, 12076998, 12174639,
12175763, 12176118, 12176142, 12188050, 12248818, 12256125, 12300526, 12359496, 12439272,
12500862, 12504333, 12514036, 12633732 e 12920706 no processo (SEI) nº 00401-00015795/201884;
(iii) a autorização, pelo Conselho de Administração do Fundo de Aparelhamento da DPDF (CAPRODEF),
nos termos da Lei Complementar Distrital nº 744/2007, da u lização de parte dos recursos do fundo
para a realização de convênio com ins tuição de ensino superior que forneça cursos de pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado), até o limite financeiro estipulado;
(iv) os termos da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019, do Conselho Superior da DPDF, que
regulamenta o custeio, pela DPDF, da qualiﬁcação proﬁssional de seus membros, mediante convênio
com instituições de ensino reconhecidas com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
(v) as conclusões da Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com
Recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), ins tuída
pela Portaria nº 170, de 08 de junho de 2021, da Defensoria Pública-Geral, no sen do da realização de
convênio com en dade voltada ao fornecimento de cursos de mestrado e doutorado com linhas de
pesquisa e temas que contribuam com o desenvolvimento das atribuições da Defensoria Pública do
Distrito Federal; e
(vi) que o modelo de custeio por meio de convênio com ins tuição de ensino tende a gerar menor
onerosidade, em razão da maior quantidade de vagas subsidiadas
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os membros abaixo para comporem a equipe de planejamento da contratação, via
convênio, de ins tuição de ensino superior habilitada ao fornecimento de curso de mestrado e
doutorado em Direito, com linha de pesquisa que contribua com o desenvolvimento das atribuições da
Defensoria Pública do Distrito Federal, em prol dos membros da instituição:
I - Gestor do Contrato: EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA - Matrícula nº 0187.131-5;
II - Fiscal Técnico: ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA - Matrícula nº 0241.857-6;
III - Fiscal Administrativo: ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO - Matrícula nº 0241.957-2;.
Art. 2º. A equipe de planejamento deverá apresentar o Documento de Oﬁcialização da Demanda, o
Portaria 251 (68477859)
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Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência da contratação no prazo de até 20 dias.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 24/08/2021, às 15:48, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Defensoria Pública-Geral
Brasília-DF, 27 de agosto de 2021.

Despacho - DPDF/DPG

Encaminho os autos à Assessoria Especial, para publicação da Portaria nº 251 no
Boletim de Serviço.
Rodrigo de Bragança Doin
Chefe de Gabinete
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DE BRAGANÇA DOIN - Matr.0184412-1,
Chefe de Gabinete, em 27/08/2021, às 14:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Coordenação de Projetos Estratégicos
Brasília-DF, 01 de setembro de 2021.

Memorando Nº 11/2021 - DPDF/DPG/COPROJ

PARA: DPG

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 170, DE 08 DE JUNHO DE 2021, que ins tui e cons tui
Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do PRODEF,
para membros da Defensoria Pública do Distrito Federal, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Decisão n.º 1/2021 - DPDF/DPG (68475888) que determina a
cons tuição de equipe de planejamento da contratação, e da prazo de 20 dias para confecção dos
Documentos de Oﬁcialização da Demanda - DOD, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de
referência - TR, no prazo de 20 dias;
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 251, DE 23 DE AGOSTO DE 2021 que designa os
membros da equipe de planejamento da contratação, via convênio, de ins tuição de ensino superior
habilitada ao fornecimento de curso de mestrado e doutorado em Direito, com linha de pesquisa que
contribua com o desenvolvimento das atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal;
Face a necessidade da contratação de ins tuição especializada para a prestação de
serviços de oferta de curso de mestrado e doutorado em Direito, sobre temas relacionados com a
missão ins tucional da Defensoria Pública do Distrito Federal, encaminho a Minuta do Documento de
Oﬁcialização da Demanda - DOD, que deverá ser assinado pela Dra. Maria ou representante legal no
modelo de DOD disponível no SEI, para que na sequência a equipe de planejamento designada possa
dar prosseguimento e incluir no processo o Estudo Tecnico Preliminar e subsequentemente o Termo de
Referência até o prazo estabelecido.

MINUTA

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA
Defensoria Pública do Distrito Federal
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): DEFENSORIA PÚBLICA GERAL - DPG
Responsável pela Demanda: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS

Matrícula(s): 165.419-5

E-mail: maria.napolis@defensoria.df.gov.br

Telefone: (61) 2196-4300

1. Jus ﬁca va
se for o caso.

da

necessidade

da

contratação, considerando o Planejamento Estratégico,

A Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos do art. 134, § 2º, da Cons tuição Federal, e do
art. 2º da Emenda Constitucional nº 69, de 29 de março de 2012, e da Lei Complementar nº 828/2010,
em sua nova redação dada pela Lei Complementar nº 908/2016, passou a gozar de autonomia
funcional, administra va e ﬁnanceira, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os
graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Com vistas à formação de excelência dos integrantes da ins tuição, pautada na construção de um
pensamento crí co e autônomo, com capacidade de propor soluções e produzir polí cas públicas que
atendam aos problemas concretos enfrentados pela Defensoria Pública do DF na sua a vidade diária
de promoção da dignidade humana, busca-se promover cursos de Mestrado e Doutorado em Direito.
Este processo trata da contratação de ins tuição especializada para a prestação de serviços de oferta
de curso de mestrado e doutorado em Direito, sobre temas relacionados com a missão ins tucional
da Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo por pressuposto de deliberação a qualidade do curso
ofertado, os recursos disponíveis (humanos, logís co, infraestrutura) e a aﬁnidade temá ca da
formação ofertada com as áreas de concentração da instituição.
Este projeto está de acordo com os parâmetros da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019, do
Conselho Superior da DPDF, que regulamenta o custeio, pela DPDF, da qualiﬁcação proﬁssional de
seus membros, mediante convênio com ins tuições de ensino reconhecidas com conceito mínimo
CAPES 04 (quatro). Atualmente, no Distrito Federal, as ins tuições que se adequam a este conceito
mínimo são a Universidade de Brasília (UnB) com nota CAPES 6, o Centro Universitário de Brasília
(UniCEUB) com nota CAPES 5, a Universidade Católica de Brasília com nota CAPES 5, e o Ins tuto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) com nota CAPES 4.
Esta contratação está amparada no que dispõe a Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e
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alterações posteriores e, ainda, o Decreto Distrital nº 27.754, de 07 de março de 2007, o Decreto nº
28.016, de 1º de junho de 2007, o Decreto nº 30.010 de 29/01/2009 e o Decreto nº 30.034, de
06/02/2009. Está atualizada ainda com os parâmetros da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019,
do Conselho Superior da DPDF.
2. Quantidade de bens e serviços a ser contratado
Há atualmente cerca de 227 (duzentos e vinte e sete) Defensores Públicos em exercício. A avaliação
ins tucional demonstra que o número de membros com Mestrado e Doutorado é muito baixo. Desse
modo, há a necessidade de concentrar esforços na formação de um número maior de defensores,
mas, também, de servidores.
Existe um grande número de membros da Defensoria do DF interessados na realização de cursos de
mestrado e doutorado, conforme registram os Memorandos 12073571, 12076998, 12174639,
12175763, 12176118, 12176142, 12188050, 12248818, 12256125, 12300526, 12359496, 12439272,
12500862, 12504333, 12514036, 12633732 e 12920706 no processo (SEI) nº 00401-00015795/201884.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
A empresa contratada deverá ofertar a formação no prazo de até 30 (trinta) meses, para cursos de
Mestrado e de 48 (quarenta e oito) meses para cursos de Doutorado, o prazo será contado a par r do
início das aulas do primeiro semestre letivo após a assinatura do contrato
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela
fiscalização
I - Gestor do Contrato: EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA - Matrícula nº 0187.131-5;
II - Fiscal Técnico: ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA - Matrícula nº 0241.857-6;
III - Fiscal Administrativo: ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO - Matrícula nº 0241.957-2;.
Brasília-DF, XX de Setembro de 2021.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública - Geral

Atenciosamente,

ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO
Coordenador de Projetos Estratégicos - COPROJ
Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DE SOUZA LEITÃO - Matr.0241957-2,
Coordenador(a) de Projetos Estratégicos, em 01/09/2021, às 16:58, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69156967 código CRC= 1AF501C5.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA
Defensoria Pública do Distrito Federal
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): DEFENSORIA PÚBLICA GERAL - DPG
Responsável pela Demanda: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS

Matrícula(s): 165.419-5

E-mail: maria.napolis@defensoria.df.gov.br

Telefone: (61) 2196-4300

1. Jus ﬁca va
se for o caso.

da

necessidade

da

contratação, considerando o Planejamento Estratégico,

A Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos do art. 134, § 2º, da Cons tuição Federal, do art.
2º da Emenda Cons tucional nº 69, de 29 de março de 2012, e da Lei Complementar nº 828/2010, em
sua nova redação dada pela Lei Complementar nº 908/2016, passou a gozar de autonomia funcional,
administra va e ﬁnanceira, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Com vistas à formação de excelência dos integrantes da ins tuição, pautada na construção de um
pensamento crí co e autônomo, com capacidade de propor soluções e produzir polí cas públicas que
atendam aos problemas concretos enfrentados pela Defensoria Pública do DF na sua a vidade diária
de promoção da dignidade humana, busca-se promover cursos de mestrado e doutorado em Direito.
Este processo trata da contratação de ins tuição especializada para a prestação de serviços de oferta
de curso de mestrado e doutorado em Direito, sobre temas relacionados com a missão ins tucional
da Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo por pressuposto de deliberação a qualidade do curso
ofertado, os recursos disponíveis (humanos, logís co, infraestrutura) e a aﬁnidade temá ca da
formação ofertada com as áreas de concentração da instituição.
Este projeto está de acordo com os parâmetros da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019, do
Conselho Superior da DPDF, que regulamenta o custeio, pela DPDF, da qualiﬁcação proﬁssional de
seus membros, mediante convênio com ins tuições de ensino reconhecidas com conceito mínimo
CAPES 4 (quatro). Atualmente, no Distrito Federal, as ins tuições que se adequam a esse conceito
mínimo são a Universidade de Brasília (UnB) com nota CAPES 6, o Centro Universitário de Brasília
(UniCEUB) com nota CAPES 5, a Universidade Católica de Brasília com nota CAPES 5, e o Ins tuto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) com nota CAPES 4.
Esta contratação está amparada no que dispõe a Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e
alterações posteriores e, ainda, o Decreto Distrital nº 27.754, de 07 de março de 2007, o Decreto nº
28.016, de 1º de junho de 2007, o Decreto nº 30.010 de 29/01/2009 e o Decreto nº 30.034, de
06/02/2009. Está atualizada ainda com os parâmetros da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019,
do Conselho Superior da DPDF.
Há atualmente 239 (duzentos e trinta e nove) defensores(as) públicos(as) em exercício. A avaliação
ins tucional demonstra que o número de membros com mestrado e doutorado é muito baixo. Desse
modo, há a necessidade de se concentrarem esforços na formação de um número maior de
defensores(as) públicos(as).
Existe um grande número de membros da Defensoria do DF interessados na realização de cursos de
mestrado e doutorado, conforme registram os Memorandos 12073571, 12076998, 12174639,
12175763, 12176118, 12176142, 12188050, 12248818, 12256125, 12300526, 12359496, 12439272,
12500862, 12504333, 12514036, 12633732 e 12920706 no processo (SEI) nº 00401-00015795/201884.
2. Quantidade de bens e serviços a ser contratado
Nesse passo, levando-se em conta a proposta já apresentada pelo UniCEUB (69439794) e o valor
des nado pelo CAPRODEF para a contratação de cursos de mestrado e doutorado, há uma
possibilidade de contratação de até 14 vagas de mestrado e 3 vagas de doutorado.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
A empresa contratada deverá ofertar a formação até o final do primeiro trimestre de 2022.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela
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fiscalização
I - Gestor do Contrato: EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA - Matrícula nº 0187.131-5;
II - Fiscal Técnico: ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA - Matrícula nº 0241.857-6;
III - Fiscal Administrativo: ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO - Matrícula nº 0241.957-2;.
Brasília-DF, 8 de setembro de 2021.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública - Geral
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 08/09/2021, às 15:45, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69231123 código CRC= 1CF2D3CB.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Coordenação de Projetos Estratégicos
Estudo Técnico Preliminar - DPDF/DPG/COPROJ

CONSIDERANDO:
(i) a importância da qualiﬁcação proﬁssional dos integrantes da DPDF para o
aprimoramento dos serviços prestados pela instituição;
(ii) a existência de grande número de membros da DPDF interessados na realização de
cursos de mestrado e doutorado, conforme registram os Memorandos 12073571, 12076998, 12174639,
12175763, 12176118, 12176142, 12188050, 12248818, 12256125, 12300526, 12359496, 12439272,
12500862, 12504333, 12514036, 12633732 e 12920706 no processo (SEI) nº 00401-00015795/201884;
(iii) a autorização, pelo Conselho de Administração do Fundo de Aparelhamento da
DPDF (CAPRODEF), nos termos da Lei Complementar Distrital nº 744/2007, da u lização de parte dos
recursos do fundo para a realização de convênio com ins tuição de ensino superior que forneça cursos
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), até o limite financeiro estipulado;
(iv) os termos da Resolução nº 206, de 08 de julho de 2019, do Conselho Superior da
DPDF, que regulamenta o custeio, pela DPDF, da qualiﬁcação proﬁssional de seus membros, mediante
convênio com instituições de ensino reconhecidas com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
(v) as conclusões da Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu com Recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal
(PRODEF), ins tuída pela Portaria nº 170, de 08 de junho de 2021, da Defensoria Pública-Geral, no
sen do da realização de convênio com en dade voltada ao fornecimento de cursos de mestrado e
doutorado com linhas de pesquisa e temas que contribuam com o desenvolvimento das atribuições da
Defensoria Pública do Distrito Federal; e
(vi) que o modelo de custeio por meio de convênio com ins tuição de ensino tende a
gerar menor onerosidade, em razão da maior quantidade de vagas subsidiadas;

APRESENTAMOS estudo técnico preliminar para contratação do seguinte objeto:

Contratação de instituição especializada para a prestação de serviços de oferta de curso de mestrado
e doutorado em Direito, sobre temas relacionados com a missão ins tucional da Defensoria Pública
do Distrito Federal

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
I - Necessidade da contratação:

A Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal contempla em
seu Regimento Interno (Resolução nº 104, de 23 de setembro de 2011), como ﬁnalidade ins tucional,
a promoção de formação proﬁssional aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal,
prevendo o oferecimento de a vidades cien ﬁcas rela vas às áreas de atuação e às demais
competências da instituição.
Com vistas à formação de excelência dos integrantes da ins tuição, pautada na
construção de um pensamento crí co e autônomo, com capacidade de propor soluções e produzir
polí cas públicas que atendam aos problemas concretos enfrentados pela Defensoria Pública do DF
na sua a vidade diária de promoção da dignidade humana, busca-se promover cursos de Mestrado e
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Doutorado em Direito.
Os cursos possibilitarão aos defensores e servidores adquirirem a capacidade
necessária para oferecer à cole vidade local recursos efe vos de resolução de problemas sociais e
novos paradigmas de atuação e aprimoramento institucional.
Há atualmente cerca de 239 (duzentos e trinta e nove) Defensores Públicos em
exercício. A avaliação institucional demonstra que o número de membros com Mestrado e Doutorado é
muito baixo. Desse modo, há a necessidade de concentrar esforços na formação de um número maior
de defensores, mas, também, de servidores.
Existe um grande número de membros da Defensoria do DF interessados na realização
de cursos de mestrado e doutorado, conforme registram os Memorandos 12073571, 12076998,
12174639, 12175763, 12176118, 12176142, 12188050, 12248818, 12256125, 12300526, 12359496,
12439272, 12500862, 12504333, 12514036, 12633732 e 12920706 no processo (SEI) nº 0040100015795/2018-84.
O Conselho de Administração do Fundo de Aparelhamento da DPDF (CAPRODEF), nos
termos da Lei Complementar Distrital nº 744/2017, autorizou a u lização de parte dos recursos do
fundo para a realização de convênio com ins tuição de ensino superior que forneça cursos de pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado), até o limite financeiro estipulado.
A Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Gradução Stricto Sensu com
recursos do Fundo de Aparelhamento da DPDF (PRODEF), ins tuída pela Portaria nº 170, de 08 de
junho de 2021, da Defensoria Pública-Geral, concluiu no sen do da realização de convênio com
en dade voltada ao fornecimento de cursos de mestrado e doutorado com linhas de pesquisa e temas
que contribuam com o desenvolvimento das atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal.

II - Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver:

No Planejamento Estratégico Ins tucional 2020-2023 consta no Eixo Pessoas a
inicia va "I.04. Implementar programa de gestão de pessoas e formação con nua" que se des na ao
aprimoramento das competências requeridas dos defensores e servidores para exercer sua função
com qualidade e ins tuição de meritocracia. Essa inicia va possui como projeto estratégico P".04.03.
Implementar programa de formação inicial e con nuada de defensores, servidores e estagiários;"
sendo esta contratação uma ação estratégica deste eixo.

III - Requisitos da contratação:

Tem-se com objeto a contratação de ins tuição especializada para a prestação de
serviços de oferta de curso de mestrado e doutorado em Direito, sobre temas relacionados com a
missão ins tucional da Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo por pressuposto de deliberação a
qualidade do curso ofertado, os recursos disponíveis (humanos, logís cos, materiais e de
infraestrutura) e a aﬁnidade temá ca da formação ofertada com as áreas de concentração da
instituição.
Os cursos a serem ofertados têm de demonstrar excelência acadêmica e aﬁnidade
temá ca com a missão ins tucional da Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa missão consiste
na realização de polí cas públicas para a promoção do equilíbrio das relações sociais, na melhoria da
qualidade do atendimento ao cidadão, na ampliação efe va da assistência jurídica gratuita e das
inicia vas estratégicas. Essas inicia vas consistem em “acompanhar, propor e demandar a
implementação de polí cas voltadas à população carente, grupos vulneráveis e proteção dos direitos
humanos”. Desta feita, é necessário oferecer:
a) disciplinas e conteúdos temáticos relacionados com estes interesses institucionais;
b) infraestrutura de qualidade com biblioteca constante de expressivo número de tulos
ligados a esses objetivos da Defensoria;
c) um corpo docente com formação anterior e a vidades de pesquisa nestas áreas de
atuação institucional; e
d) enfim, uma formação de excelência.

IV - Es ma va das quan dades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que
lhe dão suporte:
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Com base na proposta do UniCEUB (69439794) estima-se:
Curso

Investimento por aluno ao
Público Geral

Desconto

Valor para DPDF
por aluno

Estimativa de
vagas

Valor Total
Estimado

Mestrado em Direito

R$ 55.089,72

8%

R$ 50,681,88

14

R$ 709.546,32

Doutorado em Direito

R$ 91.427,52

8%

R$ 84.113,31

3

R$ 252.339,93

TOTAL

17

R$ 961.886,25

O valor es mado para ser inves do nos Cursos Strictu Sensu é de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) segundo o Bole m de Serviço (69439996) Edição nº 1180 30 de abril de 2021, em
seu item 05, a ser utilizado do Fundo de Aparelhamento do PRODEF para o custeio das vagas.
V - Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar;
Este estudo prevê que o processo de seleção seguirá os parâmetros da Resolução nº
206, de 08 de julho de 2019, do Conselho Superior da DPDF, que regulamenta o custeio, pela DPDF, da
qualiﬁcação proﬁssional de seus membros, mediante convênio com ins tuições de ensino
reconhecidas com conceito mínimo CAPES 04 (quatro). Atualmente, no Distrito Federal, as ins tuições
que se adequam a este conceito mínimo são a Universidade de Brasília (UnB) com nota CAPES 6, o
Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) com nota CAPES 5, a Universidade Católica de Brasília com
nota CAPES 5, e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) com nota CAPES 4.

VI - Estimativas de preços ou preços referenciais:
A pesquisa ampla de preços será realizada pelo Departamento de Pesquisas de Preços e
PLS, conforme Decreto Distrital n.º 39.453, de 14 de novembro de 2018, nos seguintes termos:

Art. 4º A pesquisa de preços será realizada mediante a u lização dos seguintes
parâmetros:
I - relatório de pesquisa de preços de produtos com base nas informações da Nota Fiscal
eletrônica - NFe;
II - preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo
Distrito Federal e demais entes públicos;
III - pesquisa junto a fornecedores;
IV - pesquisa publicada em mídias ou sí os especializados ou de domínio amplo.
Parágrafo único. A opção pela u lização de outro parâmetro de pesquisa ou método para obtenção do
valor de referência deverá ser descrita e justificada nos autos pelo gestor responsável.
Art. 5º A pesquisa de preços será realizada da forma mais ampla possível e deverá ser
composta de, no mínimo, 03 valores válidos, além de contemplar todas as caracterís cas do objeto,
incluindo referência à marca e especiﬁcações exclusivas, quando cabível, nas hipóteses do art. 7°, § 5°
da Lei federal n° 8.666, 21 de junho de 1993.
Após a conclusão dos trabalhos para apuração do valor de referência, o gestor
responsável pela pesquisa de preços elaborará de lista de veriﬁcação de conformidade da fase interna
da licitação constante no Anexo I da Portaria SEPLAG n.º 514 de 16/11/2018, a ﬁm de garan r que
todos os procedimentos foram verificados.

VII - Descrição da solução como um todo:

Os membros a Defensoria Pública do DIstrito Federal, habilitados para concorrer as
vagas deverão:
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Integrar o quadro da ins tuição, ser estável e não ter sofrido punição disciplinar nos
úl mos cinco anos e/ou não estar respondendo à sindicância ou a processo
administrativo disciplinar;
Ser aprovado no Processo Seletivo da instituição promotora dos cursos;
Se colocar à disposição da Defensoria Pública para disseminar, no âmbito da
ins tuição, as informações e os conhecimentos adquiridos no curso de capacitação
do qual participou, observado o interesse da Administração;
Além do dever de ressarcimento caso não conclua o curso com êxito, o Defensor
Público que descumprir, injus ﬁcadamente, as condições e compromissos sujeitase, cumula vamente, à interrupção da ação educacional já iniciada e às
penalidades disciplinares previstas na legislação em vigor.
Entregar à EASJUR, em até 1 (um) ano após a conclusão do curso, cópia, em meio
eletrônico, dos ar gos cien ﬁcos publicados, bem como do trabalho ﬁnal do curso
ou, na hipótese de publicação de livro ou em revista cien ﬁca, de 3 (três)
exemplares de tais publicações;
Apresentar relatório semestral de a vidades, registros de frequência, se man dos
pela universidade ou en dade promotora do curso, e, ao ﬁnal, a cer dão de
conclusão do curso, o histórico escolar e a menção obtida.
Disseminar, no âmbito da ins tuição, as informações e os conhecimentos
adquiridos no curso de capacitação do qual par cipou, por meio de aulas, cursos,
palestras ou outras a vidades acadêmicas, a serem organizadas pela EASJUR, com
carga horária correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do curso realizado.

As ins tuições interessadas em oferecer vagas de Mestrado e Doutorado deverão
atender os seguintes critérios:

a) ter os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC);
b) ter os cursos reconhecidos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c) possuir biblioteca jurídica com expressivo número de tulos relacionados com os
interesses institucionais;
d) ter, no mínimo, três turmas formadas;
e) oferecer ensino voltado para a formação do aluno:
na formulação de políticas públicas;
na melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão;
na ampliação da assistência jurídica gratuita e das iniciativas estratégicas;
na promoção dos direitos humanos.

VIII - Demonstra vo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
Com vistas à formação de excelência dos integrantes da ins tuição, pautada na
construção de um pensamento crí co e autônomo, com capacidade de propor soluções e produzir
polí cas públicas que mi guem ou combatam os problemas concretos enfrentados pela Defensoria
Pública do DF na sua a vidade diária de promoção da dignidade humana, busca-se promover cursos
de Mestrado e Doutorado em Direito. No mesmo diapasão, os cursos possibilitarão aos defensores e
servidores adquirirem a capacidade necessária para oferecer à cole vidade local recursos efe vos
para resolução de problemas sociais e novos paradigmas de atuação e aprimoramento
ins tucional. As linhas de pesquisa e temas deverão contribuir para o desenvolvimento das
atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal.
O modelo de custeio por meio de convênio com ins tuição de ensino tende a ser menos
oneroso, em razão da maior quantidade de vagas subsidiadas.

IX - Declaração da viabilidade ou não da contratação:
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Diante do exposto, declaramos, para ﬁns de prosseguimento processual, que o presente
estudo realizado, guardadas suas caracterís cas e especiﬁcidades de escopo de análise, considera a
atual contratação viável para a Administração, desde que haja disponibilidade orçamentária e
financeira adequada.
Equipe de Planejamento da Contratação
Gestor do Contrato

Fiscal Técnico

Fiscal Administrativo

EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA

ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA

ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO

Documento assinado eletronicamente por EVENIN EUSTÁQUIO DE AVILA - Matr.0187131-5,
Diretor(a) da Escola de Assistência Jurídica, em 14/09/2021, às 09:57, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA Matr.0241857-6, Coordenador(a) de Planejamento, em 14/09/2021, às 10:48, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DE SOUZA LEITÃO - Matr.0241957-2,
Coordenador(a) de Projetos Estratégicos, em 14/09/2021, às 11:24, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69355443 código CRC= 606D3211.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Coordenação de Projetos Estratégicos
Termo de Referência - DPDF/DPG/COPROJ

PROJETO BÁSICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
(Processo Administrativo n.° 00401-00008946/2021-43)
1. DO OBJETO
1.1 Contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos;
1.2 Os cursos devem ter área de concentração em temas relacionados à missão ins tucional da
Defensoria Pública do Distrito Federal;
1.3 Os recursos humanos, logísticos, de material e de infraestrutura ofertados pela instituição;
1.4 Com base na proposta do UniCEUB (69439794) estima-se:

Curso

Inves mento por aluno
ao Público Geral

Desconto

Valor
DPDF
aluno

Mestrado em
Direito

R$ 55.089,72

8%

Doutorado
em Direito

R$ 91.427,52

8%

para
por

Estimativa
de vagas

Valor
Total
Estimado

R$ 50,681,88

14

R$ 709.546,32

R$ 84.113,31

3

R$ 252.339,93

TOTAL

17

R$ 961.886,25

1.5 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário;
1.6 O contrato terá vigência pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e
de 54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a par r da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93;
1.7 O prazo de execução dos serviços será de período de até 30 (trinta) meses, para cursos de
Mestrado, e de 48 (quarenta e oito) meses para cursos de Doutorado, contados a par r do início das
aulas que tem de ocorrer até o final do primeiro trimestre de 2022.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1 A Jus ﬁca va e o obje vo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico especíﬁco,
denominado “I - Necessidade da contratação”, dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo ao processo
deste Projeto Básico.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico especíﬁco,
denominado “VII - Descrição da solução como um todo”, dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo
ao processo deste Projeto Básico.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços a serem contratados possuem natureza de serviços não-con nuados, sem u lização de
mão de obra em regime de dedicação exclusiva, e enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, não se cons tuindo em quaisquer das a vidades, previstas no art.
3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
5. DA JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DO
SERVIÇO
5.1 A presente contratação será feita diretamente, por inexigibilidade de licitação, com base no ar go
25, inciso II da Lei n.º 8.666, de 1993, pelos seguintes fundamentos:
a) Instituição de notória especialização;
b) Equipe de professores experientes;
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c) Linhas de pesquisa nas áreas de atuação da Defensoria Pública.

5.1 A escolha do prestador do serviço, Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) foi feita com base
nas seguintes razões:
a) Proﬁssionais altamente qualiﬁcados, em que todos os professores são doutores em Direito
com qualificação acadêmica e profissional;
b) O programa de Mestrado e Doutorado em Direito tem a maior nota na avaliação da CAPES
(conceito 5) dentre as instituições particulares do DF;
c) Única ins tuição com área de concentração em Direito e Polí cas Públicas e linhas de
pesquisa em todas as áreas de atuação da Defensoria Pública;
d) A ins tuição possui a maior biblioteca do Centro-Oeste e com melhores condições de
pesquisa;
e) O programa oferece cerca de 70 disciplinas, frente a uma média de 20 a 30 disciplinas
ofertadas por outros programas, ampliando signiﬁca vamente o espectro de temas e horários
para realização do curso.
6.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
a) Ter os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC);
b) Ter os cursos reconhecidos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c) Possuir biblioteca jurídica com expressivo número de tulos relacionados com os interesses
institucionais;
d) Ter, no mínimo, três turmas formadas;
6.2 Oferecer ensino voltado para a formação no(a):
a) formulação de políticas públicas;
b) aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão;
c) ampliação da assistência jurídica gratuita e das iniciativas estratégicas;
d) promoção dos direitos humanos.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1 A CONTRATADA deverá ofertar a formação com duração de até 30 (trinta) meses para cursos de
Mestrado e de até 48 (quarenta e oito) meses para cursos de Doutorado;
7.2 O prazo citado no item anterior será contado a par r do início das aulas do primeiro semestre
letivo após a assinatura do contrato;
7.3 Todo o material produzido em decorrência da prestação dos serviços especiﬁcados no item 5
deverá ser entregue em duas vias (uma digital e outra impressa) à Escola de Assistência Jurídica da
Defensoria Pública do Distrito Federal, após o término do prazo especificado.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente
designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
8.3 No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Projeto Básico e de acordo com as normas orçamentárias, ﬁnanceiras e contábeis do Distrito
Federal;
8.5 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.
e) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
f) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
g) Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
h) Arquivar, dentre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento, aditamentos,
relatórios e notificações expedidas.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Entregar os serviços contratados pela Contratante dentro do prazo contratual;
9.2 Par cipar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação
dos serviços, de reunião de alinhamento de expecta vas contratuais com equipe de técnicos e
gestores da Contratante;
9.3 Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste documento e na proposta;
9.4 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado
pelo ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Distrito Federal ou à Defensoria Pública do Distrito Federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a Contratante autorizada a
descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.6 U lizar empregados devidamente habilitados e com conhecimento dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.7 Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
9.8 Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida
A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços, prestando os esclarecimentos
julgados necessários.
9.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento.
9.12 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.13 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
9.14 Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e
eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram este Projeto Básico, no
prazo determinado.
9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
9.17 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;
9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
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9.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou distrital, as normas de
segurança da Contratante;
9.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
9.23 Assumir a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da execução dos
serviços;
9.24 Manter o fornecimento dos serviços contratados, de forma con nua e ininterrupta, mesmo
havendo atrasos no pagamento das faturas, devido a possíveis impedimentos de liberação ﬁnanceira
pública oriunda da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;
9.25 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem
limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.
10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do
contrato.
12. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO E DEVERES DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF
12.1 Integrar o quadro da ins tuição, ser estável e não ter sofrido punição disciplinar nos úl mos
cinco anos e/ou não estar respondendo à sindicância ou a processo administrativo disciplinar;
12.2 Ser aprovado no Processo Seletivo da instituição promotora dos cursos;
12.3 Se colocar à disposição da Defensoria Pública para disseminar, no âmbito da ins tuição, as
informações e os conhecimentos adquiridos no curso de capacitação do qual par cipou, observado o
interesse da Administração;
12.4 Além do dever de ressarcimento caso não conclua o curso com êxito, o Defensor Público que
descumprir, injus ﬁcadamente, as condições e compromissos sujeita-se, cumula vamente, à
interrupção da ação educacional já iniciada e às penalidades disciplinares previstas na legislação em
vigor.
12.5 Entregar à EASJUR, em até 1 (um) ano após a conclusão do curso, cópia, em meio eletrônico, dos
ar gos cien ﬁcos publicados, bem como do trabalho ﬁnal do curso ou, na hipótese de publicação de
livro ou em revista científica, de 3 (três) exemplares de tais publicações;
12.6 Apresentar relatório semestral de a vidades, registros de frequência, se man dos pela
universidade ou en dade promotora do curso, e, ao ﬁnal, a cer dão de conclusão do curso, o histórico
escolar e a menção obtida.
12.7 Disseminar, no âmbito da ins tuição, as informações e os conhecimentos adquiridos no curso de
capacitação do qual par cipou, por meio de aulas, cursos, palestras ou outras a vidades acadêmicas,
a serem organizadas pela EASJUR, com carga horária correspondente a, no mínimo, 10% (dez por
cento) do curso realizado.
13. RESULTADOS ESPERADOS
13.1 Formar mestres e doutores em Direito com capacidade de pensamento crí co e autônomo sobre
temas relacionados à missão institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
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14.1 A ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser veriﬁcada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respec vas quan dades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Projeto Básico e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87
da Lei nº 8.666, de 1993, e está sujeita às sanções dos Decretos 26.851/2006 e 26.993/2006.
14.5 As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção dessas
a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.
14.6 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.
14.7 Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.8 O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.9 Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.10 A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
14.11 Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de
acordo com as regras previstas neste Projeto Básico.
14.12 O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação
dos serviços.
14.13 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
14.14 A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO:
15.1 A avaliação da execução do objeto u lizará um modelo de medição de resultado a ser deﬁnido
pelo comitê de Avaliação (a ser criado) ou outro instrumento subs tuto para aferição da qualidade da
prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizálos com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
15.2 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017, será
indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
a) não produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
c) deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento deﬁni vo dos serviços, nos

Termo de Referência 1 (69355780)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 119

termos abaixo.
16.2 No prazo de até 10 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
16.3 O recebimento provisório será realizado pelo ﬁscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
16.3.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados dos proﬁssionais encarregados pelo serviço,
com a ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
16.3.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada período de faturamento, o
ﬁscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
16.3.1.2 A Contratada ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à ﬁscalização não
atestar a úl ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
16.3.1.3 O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão de
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
16.3.1.4 No prazo de até 10 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do
contrato.
16.3.2 Quando a ﬁscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato,
em relação à ﬁscalização técnica e administra va e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
16.3.3 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
16.3.4 Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia
do esgotamento do prazo.
16.4 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
16.4.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas
correções;
16.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
16.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
16.5 O recebimento da úl ma etapa de execução equivale ao recebimento do objeto como um todo, e
será realizado da seguinte forma:
16.5.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e ﬁscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;
16.5.2 deﬁni vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação,
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei 8.666/93;
16.5.3 O prazo para recebimento definitivo será de 10 (dez) dias.
16.5.4 Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo ﬁxado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deﬁni vo no dia do
esgotamento.
16.5.5 O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época,
das garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
16.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiﬁcações
constantes
neste
Projeto Básico e
na
proposta,
devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
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17. DO PAGAMENTO
17.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme
este Projeto Básico.
17.2 Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
17.3 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
17.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26
de abril de 2018.
17.5 O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
17.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
17.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.
17.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.
17.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
17.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação,
no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de
2018.
17.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
17.12 Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
17.13 Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
17.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
17.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
17.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização ﬁnanceira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
18. GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1 Não haverá exigência de garantia de execução contratual.
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo; ou
e) cometer fraude fiscal.
19.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
19.2.2 Multa de:
a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
g) 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;
h) 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;
19.3 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1
e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
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INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Básico, do Contrato e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA

01

19.5 Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
19.6 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.
19.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
19.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
19.8 Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419
do Código Civil.
19.9 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.
19.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
19.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos
especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DO EXECUTOR DOS SERVIÇOS.
20.1 A Administração veriﬁcará o eventual descumprimento das condições para contratação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man do pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do
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pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União - TCU;
20.2 Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a subs tuição das consultas das alíneas “b”, “c”
e
“d”
acima
pela
Consulta
Consolidada
de
Pessoa
Jurídica
do
TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
20.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de seu sócio
majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
20.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi vas
Indiretas, o gestor diligenciará para veriﬁcar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
20.5 A tenta va de burla será veriﬁcada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
20.6 O proponente será convocado para manifestação previamente à uma eventual nega va de
contratação.
20.7 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
20.8 Se a contratada for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a
contratada for a ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da
matriz.
20.9 Serão aceitos registros de CNPJ de proponente matriz e ﬁlial com diferenças de números de
documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
20.10 Para fins de contratação, deverá a contratada comprovar os seguintes requisitos de habilitação:
20.10.1 Habilitação Jurídica:
a) Inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
b) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
20.11 Regularidades Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer dão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
A va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, 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;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela vo ao domicílio ou sede do
contratado.
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do contratado;
g) caso a contratada seja considerada isenta de tributos relacionados ao objeto, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emi da pela correspondente
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

21. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
21.1 O custo da contratação é de R$ 961.886,25 (novecentos e sessenta e um mil oitocentos e oitenta
e seis reais e vinte e cinco centavos), e sua razoabilidade encontra-se demonstrada, conforme
procedimentos e jus ﬁca vas constantes do documento (69439794) encaminhado pelo UniCEUB,
podendo ainda ser validado pela pesquisa de preços, por meio da comparação da proposta
apresentada com os preços pra cados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou
privados, ou outros meios igualmente idôneos, conforme a Orientação Norma va AGU nº 17, com a
redação conferida pela Portaria AGU nº 572, de 13/12/2011.

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
22.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos especíﬁcos
consignados no Orçamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, na dotação abaixo discriminada:
Gestão/Unidade: 48.901;
Fonte de Recursos: 100 – Ordinário não vinculado;
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Programa de Trabalho: 03.128.8211.4088.xxxx;
Elemento de Despesa: 339039;

23. DO FORO
23.1 Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao
cumprimento do presente Projeto Básico.

25. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO
São responsáveis pela coordenação do projeto:
Endereço: SIA Trecho 17 Rua 7 Lote 45
Telefones: (61) 2196 – 4300
Horário: segunda-feira a sexta-feira, de 10h às 19h

Elaborado em _____/______/______

_______________________________
Rogério de Souza Leitão
Coordenador de Projetos Estratégicos
Matrícula : 241.975-2
Telefone: 2196-4300
rogerio.leitao@defensoria.df.gov.br
_________________________________
Evenin Eustáquio Ávila
Diretor da Escola de Assistência Jurídica
Matrícula: 0187.131-5
Telefone: 2196-4300
evenin.avila@defensoria.df.gov.br
_________________________________
Alexandre Barlotoleu Côrtes Rosa
Coordenador de Planejamento
Matrícula: 0241.857-6
Telefone: 2196-4300
alexandre.rosa@defensoria.df.gov.br

Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, APROVO o
presente Projeto Básico e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas.

______________________________________
Assinatura da autoridade competente
Maria José Silva Souza de Nápolis
Defensora Pública-Geral

Documento assinado eletronicamente por EVENIN EUSTÁQUIO DE AVILA - Matr.0187131-5,
Diretor(a) da Escola de Assistência Jurídica, em 14/09/2021, às 09:57, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA Matr.0241857-6, Coordenador(a) de Planejamento, em 14/09/2021, às 10:49, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DE SOUZA LEITÃO - Matr.0241957-2,
Coordenador(a) de Projetos Estratégicos, em 14/09/2021, às 11:24, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69355780 código CRC= B9DD063D.
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BOLETIM DE SERVIÇO
Edição nº 1180

30 de abril de 2021

_______________________________________________________________________________________________________
Boletim de Serviço nº 1180, de 30 de abril de 2021.
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Coordenação de Projetos Estratégicos
Brasília-DF, 14 de setembro de 2021.

Despacho - DPDF/DPG/COPROJ

À SUAG,

CONSIDERANDO as disposições da Instrução Norma va nº 05, de 05 de maio de 2017 da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo
Federal possui intuito de padronizar as regras e diretrizes do procedimento de contratação pelo
poder público;
CONSIDERANDO que a respec va IN 05 foi recepcionada Decreto Distrital n.º 38.934 de 15 de
março de 2018, que impõe a obrigatoriedade da observância da norma, no que couber, às
contratações de serviços, con nuados ou não, no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta do Distrito Federal;
CONSIDERANDO que a DPDF adota as disposições da referida IN 05/2017 com o obje vo de
garantir a transparência e padronizar os procedimentos de contratações em geral;
CONSIDERANDO a Decisão n.º 1/2021 - DPDF/DPG(Doc. SEI/GDF 68475888) que determina o
início de processo de contratação de empresa de prestação de serviços de Cursos Strictu Sensu à
Defensoria Pública do Distrito Federal, e que solicita providências quanto a referida demanda.
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 251, DE 23 DE AGOSTO DE 2021, que designa a equipe de
planejamento e dá outras providências.

APRESENTAMOS os seguintes documentos de planejamento para contratação:
1.1 O objeto da demanda consiste na pretensa contratação de empresa especializada
de prestação de serviços de Cursos Strictu Sensu com com Recursos do Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), com linhas e temas que contribuam com o
desenvolvimento das atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal, inclusive quando possuam
natureza interdisciplinar, como, por exemplo, aqueles que abordem:
(i) a atuação ou as finalidades institucionais da Defensoria Pública;
(ii) os direitos dos grupos e das pessoas em situação de vulnerabilidade;
(iii) a tutela de interesses transindividuais;
(iv) a gestão pública; e
(v) o uso de novas tecnologias no serviço público.
Despacho DPDF/DPG/COPROJ 69891739
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1.2 Preliminarmente, cabe destacar que, conforme o art. 20 IN 05/2017, toda contração
de serviços de execução indireta deve ser precedida do seguinte planejamento:
Documento para formalização da demanda - DOD - ( 69231123 ) (Requisitos Art.21 IN 05)
Estudo Técnico Preliminar - ETP ( 69355443 ) – (Requisitos Art.24 IN 05)
Termo de Referência ou Projeto Básico ( 69355780 ) (Requisitos Ar gos 28
a 30 IN 05)
Proposta Comercial com valor de referência de mercado ( 69439794 )
A pesquisa ampla de preços deverá ser realizada pelo Departamento de Pesquisas de
Preços e PLS, conforme Decreto Distrital n.º 39.453, de 14 de novembro de 2018, nos seguintes
termos:
Art. 4º A pesquisa de preços será realizada mediante a u lização dos seguintes
parâmetros:
I - relatório de pesquisa de preços de produtos com base nas informações da Nota
Fiscal eletrônica - NFe;
II - preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo
Distrito Federal e demais entes públicos;
III - pesquisa junto a fornecedores;
IV - pesquisa publicada em mídias ou sí os especializados ou de domínio amplo.
Parágrafo único. A opção pela u lização de outro parâmetro de pesquisa ou método para obtenção do
valor de referência deverá ser descrita e justificada nos autos pelo gestor responsável.
Art. 5º A pesquisa de preços será realizada da forma mais ampla possível e deverá ser
composta de, no mínimo, 03 valores válidos, além de contemplar todas as caracterís cas do objeto,
incluindo referência à marca e especificações exclusivas, quando cabível, nas hipóteses do art. 7°, § 5°
da Lei federal n° 8.666, 21 de junho de 1993.

Após a conclusão dos trabalhos para apuração do valor de referência, o gestor
responsável pela pesquisa de preços elaborará de lista de veriﬁcação de conformidade da fase interna
da licitação constante no Anexo I da Portaria SEPLAG n.º 514 de 16/11/2018, a ﬁm de garan r que
todos os procedimentos foram verificados.

Por fim, recomenda-se que seja realizado ainda na fase de planejamento da contratação
o Gerenciamento de Riscos (Mapa de Riscos) – (Requisitos Art.25 IN 05), para que após qualquer
ajuste seja informado seja na sequeência informada a disponibilidade orçamentária e análise jurídica.

Certo da atenção recebida, fico a disposição para quaisquer esclarecimento.

ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO
Equipe de Planejamento da Contratação
Fiscal Administrativo
Despacho DPDF/DPG/COPROJ 69891739
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Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DE SOUZA LEITÃO - Matr.0241957-2,
Coordenador(a) de Projetos Estratégicos, em 14/09/2021, às 12:03, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69891739 código CRC= 0D4CC3A8.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 14 de setembro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG

Processo nº 00401-00008946/2021-43
Assunto: Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito
Interessado: Defensoria Pública do Distrito Federal

À Diretoria de Apoio Operacional,

Trata-se de Processo Administra vo em instrução, que visa a contratação de Cursos de
Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme condições, quan dades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus respectivos anexos - 69355780.
Em atendimento aos requisitos da IN 05/2017, a Equipe de Planejamento da pretensa
contratação, designada pela Portaria nº 251, de 23 de agosto de 2021 - publicada no Bole m de
Serviços nº 1223 (68853659), acostou os seguintes documentos:
Documento para formalização da demanda - DOD - ( 69231123 ) - (Requisitos Art.21 IN 05);
Estudo Técnico Preliminar - ETP ( 69355443 ) – (Requisitos Art.24 IN 05);
Termo de Referência ou Projeto Básico ( 69355780 ) (Requisitos Artigos 28 a 30 IN 05);
Proposta Comercial com valor de referência de mercado ( 69439794 ).
Isto posto, encaminho os autos para ciência, com vistas ao Departamento de Pesquisas
de Preços e PLS para realização de ampla pesquisa de preços, obedecendo os requisitos con dos
nos arts. 4º e 5º do Decreto Distrital nº 39.453/2017, bem como elaborar lista de veriﬁcação de
conformidade da fase interna da licitação, nos termos do Anexo I da Portaria SEPLAG nº 514/2018.

FEBO CÂMARA GONÇALVES
Subsecretário de Administração Geral
Documento assinado eletronicamente por FEBO CAMARA GONÇALVES - Matr.0240884-8,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 14/09/2021, às 16:54, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69914472 código CRC= BBFB91D2.
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Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado
e Doutorado em Direito
Departamento Pesquisa de Preço
qua 15/09/2021 15:22
Itens Enviados
Para:mestrado@uniceub.br

<mestrado@uniceub.br>;

 1 anexos (82 KB)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf;

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Empresa: Centro Universitário de Brasília – UniCEUB
Telefone: (61) 3966-1305
E-mail: mestrado@uniceub.br
A/C: Dr Marcelo Varella
Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para
contratação de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme Especificação Técnica em anexo.
A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as
seguintes informações:
Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração
da proposta;
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br C/C edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 15 de Setembro de 2021.

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search
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Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço
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Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado
e Doutorado em Direito
Departamento Pesquisa de Preço
qua 15/09/2021 15:19
Itens Enviados
Para:daniele.prates@iesb.br
Cc:denis.santos@iesb.br

<daniele.prates@iesb.br>;

<denis.santos@iesb.br>;

 1 anexos (82 KB)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf;

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Empresa: Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB
Telefone: (61) 3962-4682
E-mail: daniele.prates@iesb.br
denis.santos@iesb.br
A/C: Daniele e Denis

Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para
contratação de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme Especificação Técnica em anexo.
A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as
seguintes informações:
Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração
da proposta;
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br C/C edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search
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Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 15 de Setembro de 2021.
Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço
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Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado
e Doutorado em Direito
Departamento Pesquisa de Preço
qua 15/09/2021 15:17
Itens Enviados
Para:mestrado.atendimento@idp.edu.br

<mestrado.atendimento@idp.edu.br>;

 1 anexos (82 KB)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf;

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Empresa: Instituto Brasiliense do Distrito Federal - IDP
Telefone: (61) 9 9853-8698
E-mail: mestrado.atendimento@idp.edu.br
A/C: Fernanda e Pedro
Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para
contratação de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme Especificação Técnica em anexo.
A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as
seguintes informações:
Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração
da proposta;
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br C/C edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 15 de Setembro de 2021.
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Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço
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Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado
e Doutorado em Direito
Departamento Pesquisa de Preço
qua 15/09/2021 15:14
Itens Enviados
Para:leonardo.santos@ucb.br

<leonardo.santos@ucb.br>;

 1 anexos (82 KB)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf;

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Empresa: Universidade Católica do Brasília - UCB
Telefone: (61) 3356-9000
E-mail: leonardo.santos@ucb.br

Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para
contratação de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme Especificação Técnica em anexo.
A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as
seguintes informações:
Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração
da proposta;
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br C/C edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 15 de Setembro de 2021.
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Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado
e Doutorado em Direito
Departamento Pesquisa de Preço
qua 15/09/2021 15:11
Itens Enviados
Para:rjacobi@cic.unb.br

<rjacobi@cic.unb.br>;

 1 anexos (82 KB)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf;

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Empresa: Universidade de Brasília – UnB
Telefone: (61) 3307-2702
E-mail: rjacobi@cic.unb.br
A/C: Ricardo Jacobi
Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para
contratação de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme Especificação Técnica em anexo.
A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as
seguintes informações:
Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração
da proposta;
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br C/C edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 15 de Setembro de 2021.
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DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
a) Ter os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC);
b) Ter os cursos reconhecidos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c) Possuir biblioteca jurídica com expressivo número de títulos relacionados com os
interesses institucionais;
d) Ter, no mínimo, três turmas formadas;
Oferecer ensino voltado para a formação no(a):
a) formulação de políticas públicas;
b) aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão;
c) ampliação da assistência jurídica gratuita e das iniciativas estratégicas;
d) promoção dos direitos humanos.
MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A CONTRATADA deverá ofertar a formação com duração de até 30 (trinta) meses para
cursos de Mestrado e de até 48 (quarenta e oito) meses para cursos de Doutorado;
O prazo citado no item anterior será contado a partir do início das aulas do primeiro
semestre letivo após a assinatura do contrato;
Todo o material produzido em decorrência da prestação dos serviços especificados no item 5
deverá ser entregue em duas vias (uma digital e outra impressa) à Escola de Assistência
Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, após o término do prazo especificado.
Curso

Investimento
por
aluno ao Público
Geral

Valor para
DPDF por
aluno

Estimativa de
vagas

Valor
Estimado

Mestrado em
Direito

R$

R$

14

R$

Doutorado
em Direito

R$

R$

3

R$

TOTAL

17

R$

Desconto

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Brasília-DF, CEP 71.200-219 - Fone: 2196-4469

Especificação Técnica (70601828)
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PROPOSTA PARA
MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL

À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF
BRASÍLIA/DF
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1 APRESENTAÇÃO

Em funcionamento desde 1998, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e
Pesquisa (IDP) é referência como centro de estudos e de reflexões em Direito e Administração
Pública. A instituição produz e difunde conhecimento de assuntos estratégicos nas áreas em
que atua, consolidando-se como um think tank independente que visa contribuir para o
desenvolvimento do Brasil.
O IDP é mantenedor da Escola de Direito de Brasília (EDB) e da Escola de
Administração de Brasília (EAB), que disponibilizam um ensino de excelência por meio da
graduação, especialização, Mestrado, Doutorado e extensão. No IDP, são desenvolvidos
estudos e pesquisas aplicadas, possui uma rede de publicações acadêmicas e também realiza
eventos de grande repercussão. Tais eventos reúnem palestrantes nacionais e internacionais
de destaque, promovendo um intercâmbio do conhecimento.
O IDP tem como objetivo aperfeiçoar continuamente suas atividades e atender com
qualidade o seu público, formado por alunos, professores, colaboradores acadêmicos e
parceiros institucionais. O corpo docente do instututo é formado por grande juristas, juízes,
membros do Ministério Público, e Ministros de Estado.
O Instituto reúne em seu corpo docente alguns dos mais respeitados juristas do país,
incluindo Doutores, Mestres, Juízes, Membros do Ministério Público, Ministros das mais altas
Cortes do país e Ministros de Estado, que se dedicam à formação e ao aperfeiçoamento das
novas gerações de profissionais.
Os cursos de especialização do IDP, propiciam aos participantes uma visão ampla e
atualizada do Direito, além de capacitá-los para um desempenho técnico eficiente em todos os
setores em que se desenvolve a experiência jurídica, na esfera pública como no setor privado,
despertando-lhes o senso crítico e questionador.
O Mestrado Acadêmico em Direito do IDP, é um curso de Pós-Graduação Stricto Sensu,
aprovado e reconhecido pelo MEC e possui nota CAPES 4, no qual os alunos se dividem nas
quatro áreas temáticas, se adequando naquela que melhor se encaixa no tema de pesquisa
estudado:
1. Direito do Estado, Direitos Fundamentais e Teoria do Direito;
2. Tutela Penal e Direito Sancionador no Estado Democrático de Direito;
3. Direito Privado e Processual na Ordem Constitucional e;
4. Ordem Econômica e Social, Desenvolvimento e Inovação;
O Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional do IDP tem como objetivo
aperfeiçoar a formação de profissionais da área jurídica na área acadêmica e é um passo
essencial para quem deseja realizar pesquisas e trabalhos acadêmicos tão importantes para os
avanços acadêmicos no país.

2 COORDENAÇÃO
A Coordenação do curso é realizada pelo Professor Doutor João Paulo Bachur.
Foi Pesquisador visitante do Instituto de Filosofia da Universidade Livre de Berlim
(2012-2013), Doutor (2009) e mestre(2004), em Ciência Política pela aculdade de Filosofia,
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Letras e Ciências Humandas da Universidade São Paulo (USP), graduado em Direito também
pela USP (2001).

3 METODOLOGIA E PESQUISA

O Mestrado Acadêmico em Direito faz parte do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu voltado ao estudo do Direito Constitucional e suas repercussões nos demais ramos do
Direito. Nessa perspectiva, contempla pesquisas sobre direitos fundamentais, processo e
jurisdição constitucional e propõe novas interpretações sobre diversas áreas do Direito
Material e Processual à luz dos princípios constitucionais.
O Programa compreende disciplinas obrigatórias, específicas e optativas. O mestrando
regularmente matriculado terá a assistência de um professor orientador da dissertação, a
quem caberá acompanhar o desenvolvimento do trabalho acadêmico.
O mestrado do IDP oferece ao aluno liberdade para construir um plano de estudos que
mais se adeque às suas necessidades e interesses acadêmicos e profissionais. Essa liberdade é
garantida pela estrutura curricular, que é formada por 05 disciplinas obrigatórias e 05
disciplinas optativas. As 04 disciplinas obrigatórias têm como objetivo prover ao aluno uma
base teórica sólida acerca dos fundamentos do Direito Constitucional, que servirá como
plataforma para o desenvolvimento posterior do projeto de pesquisa e a verticalização do
itinerário formativo do aluno.
O curso regular é desenvolvido em 4 semestres letivos. As disciplinas são oferecidas
preferencialmente em encontros às sextas e aos sábados, o que permite aos alunos conciliar a
participação no mestrado com o exercício profissional.
Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá cumprir as disciplinas com 75% de
frequência e nota mínima de 6,0 (seis).
A estrutura do curso é:
A estrutura de disciplinas do curso é:
ESTRUTURA DO CURSO - MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
CH CRÉDITOS
OBRIGATÓRIA 1
40
2
OBRIGATÓRIA 2
40
2
Metodologia da Pesquisa em Direito
40
2
Oficina de Escrita Acadêmica
40
2
Seminários de Dissertação
40
2
TOTAL EXIGIDO
200 10
DISCIPLINAS OPTATIVAS
CH CRÉDITOS
OPTATIVA 1
40
2
OPTATIVA 2
40
2
OPTATIVA 3
40
2
OPTATIVA 4
40
2
OPTATIVA 5
40
2
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TOTAL EXIGIDO
Componentes curriculares obrigatórios não letivos
EXAME DE QUALIFICAÇÃO
ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO

200
CH
80
80

10
CRÉDITOS

TOTAL EXIGIDO

160

4
4
8

560

28

4 CORPO DOCENTE
Para os períodos letivos de 2020/2021, o Corpo Docente* do Mestrado da Escola de
Direito do IDP está constituído pelos seguintes professores:
ANDRÉ LUIS CALLEGARI
Doutor em Direito pela Universidad Autónoma de Madrid/ Espanha
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778277Y4
CAROLINA COSTA FERREIRA
Doutora em Direito pela UnB
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4133219D2
CELSO DE BARROS CORREIA NETO
Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1024189106977588
FÁBIO LIMA QUINTAS
Doutor em Direito pela USP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760772H3
GEORGES ABBOUD
Doutor em Direito pela PUC/SP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249605H8
GILMAR FERREIRA MENDES
Doutor em Direito pela Universidade de Münster/Alemanha
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781851J9
ILTON NORBERTO ROBL FILHO
Doutor em Direito pela UFPR
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737091J3
JOÃO PAULO BACHUR
Doutor em Ciências Políticas pela USP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774619Z0
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JORGE OCTÁVIO LAVOCAT GALVÃO
Doutor em Direito pela USP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4258196J2
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO
Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UniCAMP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786903Z3
LAURA SCHERTEL MENDES
Doutora em Direito pela Universidade Humboldt/Alemanha
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734281H6
LUIZ RODRIGUES WAMBIER
Doutor em Direito pela PUC/SP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790953J5
MARILDA DE PAULA SILVEIRA
Doutora em Direito pela UFMG
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4267249U2
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES
Doutor em Direito pela PUC/SP
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0732893752787600
PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
Doutor em Direito pela UnB
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550173D6
SÉRGIO ANTÔNIO FERREIRA VICTOR
Doutor em em Direito pela USP
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4932612497211265
ROBERTO FREITAS FILHO
Doutor em Direito pela USP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731492E1
VINICIUS VASCONCELLOS
Doutor em Direito; Professor.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9628659956663949
* o corpo docente poderá sofrer alterações

5 INGRESSO – PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo do Mestrado Acadêmico em Direito do IDP é regulamentado por
edital de seleção, onde:
Avaliação do Projeto de Pesquisa (Etapa 1): eliminatória e classificatória. Será atribuída nota
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Será considerado reprovado e eliminado o candidato que obtiver
pontuação inferior a 7 (sete).
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Avaliação oral, por meio de entrevista com a Banca Examinadora – Defesa do Projeto de
Pesquisa (Etapa 2): eliminatória e classificatória. Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez)
pontos. Será considerado reprovado e eliminado o candidato que obtiver pontuação inferior a
7 (sete).

6 PERÍODO E PERIODICIDADE
O curso possui carga horária total de 560 horas/aula, o período do curso são 4
semestres letivos, incluindo a elaboração e apresentação da Dissertação Final para conclusão.

7 INÍCIO E HORÁRIOS DAS AULAS
O curso de Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional terá início no dia 06 de
agosto de 2021 e término previsto para 31 de julho de 2023.
As disciplinas são oferecidas preferencialmente, em encontros quinzenais, às sextas-feiras
(tarde e noite) e aos sábados (manhã e tarde). De maneira excepcional, serão ofertadas
algumas disciplinas durante a semana, informadas previamente.
- Sextas: 14h às 17h40 e 19h às 22h40
- Sábados: 9h às 12h40 e 14h às 17h40

8 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO

O curso será ministrado na sede do IDP, situado na Via L2 Sul, SGAS Quadra 607, Módulo
49, Brasília-DF, CEP: 70.200-670.

9 BIBLIOTECA DO IDP
Atualmente, a Biblioteca possui um acervo especializado em Direito com,
aproximadamente, 20 mil documentos, entre livros, obras de referência (dicionários,
enciclopédias, etc.), coleções especiais, periódicos científicos, cd-roms e outros materiais
audiovisuais. O acervo bibliográfico inclui obras em português, espanhol, inglês, francês,
italiano e uma coleção especial em alemão.
As atividades de rotina da Biblioteca, incluindo a consulta e o empréstimo, são gerenciadas
pela base de dados PHL - Personal Home Library. O padrão do registro utilizado pelo PHL

baseia-se no formato UNISIST/Unesco, compatibilizado com os padrões internacionais de
intercâmbio de informações. O programa de automação possibilita a elaboração de relatórios,
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dentro das normas da Associação Brasileira de normas técnicas - ABNT, e a consulta ao
catálogo e a reserva podem ser feitas via internet.
Além da organização e atualização, a Biblioteca do IDP se caracteriza pela participação
ativa na vida acadêmica dos alunos IDP, seja realizando pesquisas bibliográficas, auxiliando na
normalização de monografias ou mesmo divulgando eventos, palestras e demais informações
de interesse do corpo discente.

10 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Reconhecido pela excelência de suas iniciativas no ensino de extensão universitária e de
treinamento de profissionais na área jurídica, o IDP já realizou, até a presente data, mais de
200 cursos jurídicos, com a participação de aproximadamente 10 mil alunos.
Além de uma conceituada estrutura acadêmica, o IDP oferece ao corpo docente e discente
instalações modernas e eficientes, em local particularmente privilegiado. A Sede do IDP dispõe
de:
•

22 salas de aula amplas e confortáveis.

•

Biblioteca informatizada com grande acervo de livros e periódicos.

•

Acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

•

Foyer para realização de eventos acadêmicos.

•

Auditório com capacidade para 240 pessoas.

Hoje, o IDP significa um referencial para a especialização, a extensão universitária e o
aperfeiçoamento profissional. Em todas as suas atividades tem contado com a presença de
servidores de diversos órgãos da Administração Federal e do Distrito Federal (Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Confederação Nacional da Indústria – CNI, Confederação Nacional do
Comércio – CNC, Controladoria-Geral da União – CGU, Advocacia-Geral da União (Escola da
AGU, Ministério da Saúde, Presidência da República, Previdência Social, Receita Federal do
Brasil, Senado Federal (Unilegis), Superior Tribunal de Justiça – STJ, Supremo Tribunal Federal –
STF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDF, Tribunal Superior do Trabalho – TST). É
expressiva também a participação de profissionais da advocacia e de estudantes de graduação
e pós-graduação nos eventos do Instituto.
Nos diversos contratos assinados entre o IDP e órgãos governamentais, há sempre
uma cláusula explicitando que a licitação, por se tratar de serviços técnicos de consultoria,
assessoria e treinamento com entidade de reconhecida capacidade técnica e notória
especialização, é inexigível, nos termos do inciso VI, do art. 13, c/c o inciso II do art. 25, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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11 INVESTIMENTO
Seguem, abaixo, os planos de pagamento para o curso de Mestrado em Direito
Constitucional, válidos para 2021/2022:
Número de
parcelas
1
24
30

Valor da
parcela
R$ 80.514,00
R$ 3.550,00
R$ 2.982,00

Valor total
R$ 80.514,00
R$ 85.200,00
R$ 89.460,00

Desconto
10,0%
4,76%
0,00%

O pagamento poderá ser feito por boletos bancários ou nota de empenho.

Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA
CNPJ : 02.474.172/0001-22 (cadastrado no SICAF)
Endereço : SGAS 607 – Módulo 49 – L2 Sul, Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70.200-670
Tele/Fax :
(61) 99647-3674 – Comercial Strico Sensu
(61) 3535-6525 – Setor Financeiro
E-mail: ppgd.atendimento@idp.edu.br
Site : www.idp.edu.br

Lincoln Philipe
Consultor Pleno de Admissões, Convênios & Parcerias do IDP

Brasília, 22 de setembro de 2021.
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PROPOSTA PARA
DOUTORADO EM DIREITO

À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF
BRASÍLIA/DF
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1 APRESENTAÇÃO

Em funcionamento desde 1998, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e
Pesquisa (IDP) é referência como centro de estudos e de reflexões em Direito e Administração
Pública. A instituição produz e difunde conhecimento de assuntos estratégicos nas áreas em
que atua, consolidando-se como um think tank independente que visa contribuir para o
desenvolvimento do Brasil.
O IDP é mantenedor da Escola de Direito de Brasília (EDB) e da Escola de
Administração de Brasília (EAB), que disponibilizam um ensino de excelência por meio da
graduação, especialização, Mestrado, Doutorado e extensão. No IDP, são desenvolvidos
estudos e pesquisas aplicadas, possui uma rede de publicações acadêmicas e também realiza
eventos de grande repercussão. Tais eventos reúnem palestrantes nacionais e internacionais
de destaque, promovendo um intercâmbio do conhecimento.
O IDP tem como objetivo aperfeiçoar continuamente suas atividades e atender com
qualidade o seu público, formado por alunos, professores, colaboradores acadêmicos e
parceiros institucionais. O corpo docente do instututo é formado por grande juristas, juízes,
membros do Ministério Público, e Ministros de Estado.
O Instituto reúne em seu corpo docente alguns dos mais respeitados juristas do país,
incluindo Doutores, Mestres, Juízes, Membros do Ministério Público, Ministros das mais altas
Cortes do país e Ministros de Estado, que se dedicam à formação e ao aperfeiçoamento das
novas gerações de profissionais.
Os cursos de especialização do IDP, propiciam aos participantes uma visão ampla e
atualizada do Direito, além de capacitá-los para um desempenho técnico eficiente em todos os
setores em que se desenvolve a experiência jurídica, na esfera pública como no setor privado,
despertando-lhes o senso crítico e questionador.
O Doutorado em Direito do IDP, é um curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, aprovado
e reconhecido pelo MEC e possui nota CAPES 4, no qual os alunos se dividem em 04 (quatro)
áreas temáticas, se adequando naquela que melhor se encaixa no tema de pesquisa estudado:
1. Direito do Estado, Direitos Fundamentais e Teoria do Direito;
2. Tutela Penal e Direito Sancionador no Estado Democrático de Direito;
3. Direito Privado e Processual na Ordem Constitucional e;
4. Ordem Econômica e Social, Desenvolvimento e Inovação.
O Doutorado em Direito Constitucional do IDP tem como objetivo aperfeiçoar a
formação de profissionais da área jurídica na área acadêmica e é um passo essencial para
quem deseja realizar pesquisas e trabalhos acadêmicos tão importantes para os avanços
acadêmicos no país.

2 COORDENAÇÃO
A Coordenação do curso é realizada pelo Professor Doutor João Paulo Bachur.
Foi Pesquisador visitante do Instituto de Filosofia da Universidade Livre de Berlim
(2012-2013), Doutor (2009) e mestre(2004), em Ciência Política pela aculdade de Filosofia,
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Letras e Ciências Humandas da Universidade São Paulo (USP), graduado em Direito também
pela USP (2001).

3 METODOLOGIA E PESQUISA

O Doutorado em Direito faz parte do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
voltado ao estudo do Direito Constitucional e suas repercussões nos demais ramos do Direito.
Nessa perspectiva, contempla pesquisas sobre direitos fundamentais, processo e jurisdição
constitucional e propõe novas interpretações sobre diversas áreas do Direito Material e
Processual à luz dos princípios constitucionais.
O Programa compreende disciplinas obrigatórias, específicas e optativas. O
doutorando regularmente matriculado terá a assistência de um professor orientador da tese, a
quem caberá acompanhar o desenvolvimento do trabalho acadêmico.
O doutorado do IDP oferece ao aluno liberdade para construir um plano de estudos
que mais se adeque às suas necessidades e interesses acadêmicos e profissionais. Essa
liberdade é garantida pela estrutura curricular, que é formada por 06 disciplinas obrigatórias e
14 disciplinas optativas. As 06 disciplinas obrigatórias têm como objetivo prover ao aluno uma
base teórica sólida acerca dos fundamentos do Direito Constitucional, que servirá como
plataforma para o desenvolvimento posterior do projeto de pesquisa e a verticalização do
itinerário formativo do aluno.
O curso regular é desenvolvido em 6 semestres letivos. As disciplinas são oferecidas
preferencialmente em encontros às sextas e aos sábados, o que permite aos alunos conciliar a
participação no doutorado com o exercício profissional.
Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá cumprir as disciplinas com 75% de
frequência e nota mínima de 6,0 (seis).

4 CORPO DOCENTE
Para o período letivo de 2021, o Corpo Docente do Doutorado da Escola de Direito do
IDP está constituído pelos seguintes professores:
ANDRÉ LUIS CALLEGARI
Doutor em Direito pela Universidad Autónoma de Madrid/ Espanha
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778277Y4
CAROLINA COSTA FERREIRA
Doutora em Direito pela UnB
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4133219D2
CELSO DE BARROS CORREIA NETO
Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo
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Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1024189106977588
FÁBIO LIMA QUINTAS
Doutor em Direito pela USP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760772H3
GEORGES ABBOUD
Doutor em Direito pela PUC/SP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249605H8
GILMAR FERREIRA MENDES
Doutor em Direito pela Universidade de Münster/Alemanha
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781851J9
ILTON NORBERTO ROBL FILHO
Doutor em Direito pela UFPR
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737091J3
JOÃO PAULO BACHUR
Doutor em Ciências Políticas pela USP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774619Z0
JORGE OCTÁVIO LAVOCAT GALVÃO
Doutor em Direito pela USP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4258196J2
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO
Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UniCAMP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786903Z3
LAURA SCHERTEL MENDES
Doutora em Direito pela Universidade Humboldt/Alemanha
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734281H6
LUIZ RODRIGUES WAMBIER
Doutor em Direito pela PUC/SP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790953J5
MARILDA DE PAULA SILVEIRA
Doutora em Direito pela UFMG
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4267249U2
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES
Doutor em Direito pela PUC/SP
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0732893752787600
PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
Doutor em Direito pela UnB
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550173D6
SÉRGIO ANTÔNIO FERREIRA VICTOR
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Doutor em em Direito pela USP
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4932612497211265
ROBERTO FREITAS FILHO
Doutor em Direito pela USP
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731492E1
VINICIUS VASCONCELLOS
Doutor em Direito; Professor.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9628659956663949
* o corpo docente poderá sofrer alterações

5 INGRESSO – PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo do Doutorado em Direito do IDP é regulamentado por edital de
seleção, onde:
Avaliação do Projeto de Pesquisa (Etapa 1): eliminatória e classificatória. Será atribuída nota
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Será considerado reprovado e eliminado o candidato que obtiver
pontuação inferior a 7 (sete).
Avaliação oral, por meio de entrevista com a Banca Examinadora – Defesa do Projeto de
Pesquisa (Etapa 2): eliminatória e classificatória. Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez)
pontos. Será considerado reprovado e eliminado o candidato que obtiver pontuação inferior a
7 (sete).

6 PERÍODO E PERIODICIDADE
O curso possui carga horária total de 960 horas/aula, o período do curso são 6
semestres letivos, incluindo a elaboração e apresentação da Tese Final para conclusão.

7 INÍCIO E HORÁRIOS DAS AULAS
O curso de Doutorado em Direito Constitucional terá início no dia 06 de agosto de
2021 e término previsto para 31 de julho de 2024.
As disciplinas são oferecidas preferencialmente, em encontros quinzenais, às sextas-feiras
(tarde e noite) e aos sábados (manhã e tarde). De maneira excepcional, serão ofertadas
algumas disciplinas durante a semana, informadas previamente.
- Sextas: 14h às 17h40 e 19h às 22h40
- Sábados: 9h às 12h40 e 14h às 17h40
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8 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO

O curso será ministrado na sede do IDP, situado na Via L2 Sul, SGAS Quadra 607, Módulo
49, Brasília-DF, CEP: 70.200-670.

9 BIBLIOTECA DO IDP
Atualmente, a Biblioteca possui um acervo especializado em Direito com,
aproximadamente, 20 mil documentos, entre livros, obras de referência (dicionários,
enciclopédias, etc.), coleções especiais, periódicos científicos, cd-roms e outros materiais
audiovisuais. O acervo bibliográfico inclui obras em português, espanhol, inglês, francês,
italiano e uma coleção especial em alemão.
As atividades de rotina da Biblioteca, incluindo a consulta e o empréstimo, são gerenciadas
pela base de dados PHL - Personal Home Library. O padrão do registro utilizado pelo PHL

baseia-se no formato UNISIST/Unesco, compatibilizado com os padrões internacionais de
intercâmbio de informações. O programa de automação possibilita a elaboração de relatórios,
dentro das normas da Associação Brasileira de normas técnicas - ABNT, e a consulta ao
catálogo e a reserva podem ser feitas via internet.
Além da organização e atualização, a Biblioteca do IDP se caracteriza pela participação
ativa na vida acadêmica dos alunos IDP, seja realizando pesquisas bibliográficas, auxiliando na
normalização de monografias ou mesmo divulgando eventos, palestras e demais informações
de interesse do corpo discente.

10 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Reconhecido pela excelência de suas iniciativas no ensino de extensão universitária e de
treinamento de profissionais na área jurídica, o IDP já realizou, até a presente data, mais de
200 cursos jurídicos, com a participação de aproximadamente 10 mil alunos.
Além de uma conceituada estrutura acadêmica, o IDP oferece ao corpo docente e discente
instalações modernas e eficientes, em local particularmente privilegiado. A Sede do IDP dispõe
de:
•

22 salas de aula amplas e confortáveis.

•

Biblioteca informatizada com grande acervo de livros e periódicos.

•

Acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

•
•

Foyer para realização de eventos acadêmicos.
Auditório com capacidade para 240 pessoas.
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Hoje, o IDP significa um referencial para a especialização, a extensão universitária e o
aperfeiçoamento profissional. Em todas as suas atividades tem contado com a presença de
servidores de diversos órgãos da Administração Federal e do Distrito Federal (Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Confederação Nacional da Indústria – CNI, Confederação Nacional do
Comércio – CNC, Controladoria-Geral da União – CGU, Advocacia-Geral da União (Escola da
AGU, Ministério da Saúde, Presidência da República, Previdência Social, Receita Federal do
Brasil, Senado Federal (Unilegis), Superior Tribunal de Justiça – STJ, Supremo Tribunal Federal –
STF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDF, Tribunal Superior do Trabalho – TST). É
expressiva também a participação de profissionais da advocacia e de estudantes de graduação
e pós-graduação nos eventos do Instituto.
Nos diversos contratos assinados entre o IDP e órgãos governamentais, há sempre
uma cláusula explicitando que a licitação, por se tratar de serviços técnicos de consultoria,
assessoria e treinamento com entidade de reconhecida capacidade técnica e notória
especialização, é inexigível, nos termos do inciso VI, do art. 13, c/c o inciso II do art. 25, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11 INVESTIMENTO
Seguem, abaixo, os planos de pagamento para o curso de Doutorado em Direito
Constitucional, válidos para 2021/2022:
Número de
parcelas
1
36

Valor da parcela

Valor total

Desconto

R$ 128.250,00
R$ 3.750,00

R$ 128.250,00
R$ 135.000,00

05,0%
-

O pagamento poderá ser feito por boletos bancários ou nota de empenho.

Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA
CNPJ : 02.474.172/0001-22 (cadastrado no SICAF)
Endereço : SGAS 607 – Módulo 49 – L2 Sul, Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70.200-670
Tele/Fax :
(61) 99647-3674 – Comercial Strico Sensu
(61) 3535-6525 – Setor Financeiro
E-mail: ppgd.atendimento@idp.edu.br
Site : www.idp.edu.br
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Lincoln Philipe
Consultor Pleno de Admissões, Convênios & Parcerias do IDP

Brasília, 22 de setembro de 2021.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB

PROPOSTA PARA O CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO PROFISSIONAL EM
DIREITO SOCIAL E PROCESSOS
REIVINDICATÓRIOS

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Pesquisa de Preços - Proposta da Instituição IESB (70602284)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 168

2

1. Nome da Empresa:
CESB – Centro de Educação Superior de Brasília LTDA.
Inscrição Estadual: 07.386.016/001-28
CNPJ: 00.422.333/0001-09
Endereço: SGAN Quadra 609, Conjunto D Asa Norte – Brasília/DF
CEP: 70850-090
Bairro: Asa Norte
Telefones: (61) 3448-9859 (61) 3962-4662
Nome da Pessoa para contato: Any Ávila Assunção \ Denis Cordeiro \ Daniele Prates
E-mail: denis.santos@iesb.br / secretariaposgraduacao@iesb.br / alessandra.simoes@iesb.br

2. Objetivo Geral:
A proposta do Mestrado Profissional permitirá o estudo do arcabouço legal, teórico e
prático (dos procedimentos e processos) em que se inserem as ambiências e conflitualidades
atinentes aos direitos sociais / direitos fundamentais e processos reivindicatórios considerando
que o operador do direito pode contribuir para as transformações/soluções diretamente
relacionadas à proteção dos direitos sociais fundamentais, designadamente naquelas questões
concernentes à possibilidade de se reivindicar administrativa e judicialmente tais direitos, sob
tal enfoque.
O Programa de Mestrado Profissional em Direito do Centro Universitário IESB, objetiva
formar profissionais (advogados públicos e privados; técnicos judiciários; membros da
magistratura, do ministério público, consultores e assessores jurídicos da área pública e
privada, procuradores, servidores públicos, técnicos judiciários, professores) aptos ao
exercício de suas atividades profissionais jurídicas, correlacionadas aos Direitos Sociais e
Processos Reivindicatórios, com mais capacidade analítica e densidade de raciocínio
lógico-jurídico, e de forma sintonizada com as necessidades do mundo contemporâneo,
de modo a funcionar como instrumento ativo, multiplicador e concretizador de soluções
jurídicas práticas e eficazes em uma sociedade que clama pela intervenção do Direito na
solução justa, equitativa e eficiente dos conflitos.
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3. Linhas de Pesquisa:
•

Direitos Sociais, Relações de Trabalho e Desenvolvimento Sustentável

Voltada para o estudo dos direitos sociais, sob a ótica da sua constitucionalização e
concretização/efetividade, relacionando-os com a sustentabilidade do desenvolvimento
econômico-social, observadas as relações de trabalho estabelecidas nas organizações
públicas e privadas, cujo âmbito emergem de diversos conflitos, sobretudo os laborais –
levando-se em conta que, o perfil profissiográfico do curso é o desenvolvimento de
habilidades e competências necessárias à formação de profissionais qualificados para
a compreensão, criação, implementação e desenvolvimento de formas meios,
instrumentos inovadores e transformadores de procedimentos visando a aplicação
nos processos reivindicatórios de direitos sociais, especialmente diante da premência
na sua efetivação no contexto da vida nacional, considerados os avanços das ciências e
tecnologias.
•

Processos de Reivindicação e Efetivação da Justiça e dos Direitos
Fundamentais

Propõe-se a investigar os processos de reivindicação dos direitos fundamentais,
com ênfase nos conflitos que se instalam entre o Estado e a sociedade, ou entre os
próprios atores sociais, na busca da efetivação daqueles direitos e da própria justiça,
focalizando, também, certos segmentos sociais, considerando suas características de
gênero, classe e raça. Pretende-se desenvolver uma análise inovadora dos direitos
fundamentais, no que tange à sua efetividade/aplicabilidade e dos respectivos
processos de reivindicação, sob uma perspectiva jurídico-argumentativa, que incluirá
tanto o discurso dogmático quanto uma abordagem ética, visando compreensão e a
produção de intervenções e soluções para os respectivos problemas que circundam as
relações sociais.
4. Duração:
O curso será ministrado dentro do período estimado de 24 meses.

5. Previsão de Início e Término:
Início: Setembro de 2021
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Término: Setembro de 2023
6. Coordenação:
Profa. Dra. Any Ávila Assunção - Doutora em Sociologia Jurídica pela UNB. Mestre
em Sociologia Jurídica pela UNB. Graduada em Direito pelo UNICEUB. Professora,
Pesquisadora e Coordenadora do Curso Geral do Curso de Bacharelado em Direito e da
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito do Centro Universitário IESB - IESB.
Pesquisadora Colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
Universidade de Brasília - UNB. Advogada atuante em Direito Administrativo e na área
de Direitos Humanos, com ênfase em gênero, violência, sistema judicial e emancipação
social. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7108302764489290 .
7. Estrutura Curricular
Carga Horária: 540 h/a
-Carga horária disciplinas obrigatórias: 210 h/a
-Carga horária disciplinas optativas do Núcleo Comum: 120 h/a
-Carga horária disciplinas optativas Linha de Pesquisa 1 ou 2: 120 h/a
- Carga horária das orientações de dissertação: 90 h\a
Créditos (total): o Mestrando deverá cursar/ concluir 30 créditos (mais 6 créditos de
orientação), totalizando 36 créditos, abaixo especificados:
-Créditos relativos às disciplinas obrigatórias: 14 créditos (3 disciplinas)
- Créditos relativos às disciplinas optativas Núcleo Comum: 08 créditos (2 disciplinas)
- Créditos relativos às disciplinas optativas Linha de Pesquisa 1 ou Linha de Pesquisa 2: 08
créditos (2 disciplinas)
-Créditos obrigatórios relativos à orientação de dissertação: 6 créditos
APROVAÇÃO: PARECER CNE/CES 498/2017, de 09 de novembro de 2017.
*Disciplinas do Núcleo Comum Obrigatório
Seq
1
2
3

Código
DSP100
DSP101
DSP102

Disciplina
Fundamentos da Regulação Econômica Social
Efetividade dos Direitos Sociais nas Relações de Trabalho
Metodologia Aplicada da Pesquisa Jurídica

SubTotal

Total de créditos e carga horária a serem realizadas pelo Mestrando

Créditos
05
04
05
14
14

Carga horária
75 h/a
60 h/a
75 h/a
210 h/a

04
04

60 h/a
60 h/a

04

60 h/a

04
04

60 h/a
60 h/a

20
8

300 h/a

210 h/a

*Disciplinas do Núcleo Comum Optativo (optar 8 créditos)
4
5

DSP103
DSP104

6

DSP105

7
8

DSP106
DSP107

Técnicas Processuais de Efetivação dos Direitos Fundamentais
Solução de Conflitos Hermenêuticos: Entre Princípios Concretizados
e Contextos Desiguais
A Instrumentalidade dos Processos de Reivindicação dos Direitos
Sociais e a Judicialização da Politica
Tópicos Especiais I – Relações Individuais e Coletivas do Trabalho
Tópicos Especiais II – Temas Especiais em Direito Processual do
Trabalho

Total

Total de créditos e carga horária a serem realizadas pelo Mestrando
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Optar 8 créditos nas disciplinas do Núcleo Especifico Optativo Referente à Linha de Pesquisa
1 ou 2.
*Disciplinas Núcleo Especifico Optativo Referente à Linha de Pesquisa 1 – LP 1 – Direitos
Sociais, Relações de Trabalho e Desenvolvimento Sustentável
9

DSP108

10
11
12

DSP109
DSP110
DSP111

13

DSP112

Desenvolvimento Sustentável, Relações de Trabalho e o Meio
Ambiente
Diálogos Jurídicos e Políticos e Filosofia Social
Igualdade e Discriminação no Ambiente de Trabalho
As Sanções Criminais Relacionadas ao Trabalho e a Efetividade dos
Direitos Sociais
Livre Iniciativa e as Relações de Trabalho na Ordem Econômica e
Social

Total

Total de créditos e carga horária a serem realizadas pelo Mestrando

04

60 h/a

04
04
04

60 h/a
60 h/a
60 h/a

04

60 h/a

20
8

300 h/a

120 h/a

* Disciplinas Núcleo Especifico Optativo Referente à Linha de Pesquisa 2 – LP 2 –

Processos de Reivindicação e Efetivação da Justiça e dos Direitos Fundamentais das
Relações de Trabalho
14

DSP113

15

DSP114

16

DSP115

17

DSP116

18
Total

DSP117

Movimentos Sociais, Organização Sindical e Efetividade dos Direitos
Fundamentais
Relações Sociais do Gênero: Continuidades, Mudanças
e Desafios
Acesso à Justiça e Coletivização das Ações. Sistemas de Solução de
Conflitos Trabalhistas
Serviço Público, Relações de Trabalho e Processos de
Reivindicatório: Sindicalismo, Negociação Coletiva e
Greve
Processos de Reivindicação e Controle Social de Políticas Públicas

Total de créditos e carga horária a serem realizadas pelo Mestrando

04

60 h/a

04

60 h/a

04

60 h/a

04

60 h/a

04
20
8

60 h/a
300 h/a

120 h/a

E, mais 6 créditos obrigatórios de orientação de dissertação.
8. Corpo Docente:
ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE: Doutor em Justiça e Sociedade (2003),
Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Gama Filho (1998) e Especialista
em Direito Privado Aprofundado pela Universidade Federal Fluminense (1987). Professor
universitário desde 1987, foi coordenador geral do curso de Direito do Centro Universitário
da Cidade de 2003 a 2007, responsável pelo respectivo projeto didático pedagógico e até
janeiro de 2015 e coordenador acadêmico do Centro Avançado de Estudos e Pesquisa em
Direito e Processo do Trabalho da Universidade Candido Mendes. Foi professor de mestrado
(Hermenêutica e Direitos Fundamentais) da Universidade Presidente Antônio Carlos, tendo
sido aprovado em 1º lugar no concurso de provas e títulos para professor adjunto de Direito
do Trabalho da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), onde exerceu até
2014 o magistério de graduação em Direito e Processo do Trabalho. Atualmente é Professor
Titular (graduação e mestrado) do Instituto de Ensino Superior de Brasilia - IESB e
coordenador trabalhista da FGV do Exame Nacional da OAB. Integrou até 03/2016 a
Comissão Editorial da Revista Jurídica Fundamentos e Fronteiras do Direito (publicação do
grupo de pesquisas da referida instituição de ensino), é membro dos Conselhos Editoriais da
Revista de Direito Civil Contemporâneo - RDCC, da Editora Facha e dq Revista de Direito:
Trabalho e Processo. Integrou a Comissão Organizadora da Revista do TRT da 1ª Região de
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2002 a 2012, por último como Presidente. É membro da Academia Brasileira de Direito do
Trabalho, da Academia Nacional de Direito Desportivo, membro honorário do Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB), membro do Instituto Cesarino Junior de Direito Social e cofundador da COPE (Coordenação de Projetos Especiais da Escola de Ciências Jurídicas do
Centro Universitário da Cidade), para a prestação de orientação jurídica a comunidades
carentes. Coordenou em 2012 o primeiro evento itinerante de Trabalho Seguro do TST, no
Maracanã, reunindo 4.500 trabalhadores, governador e personalidades do esporte e sindicatos
e por 3 anos compôs a comissão regional de trabalho seguro junto ao TST. Advogou de 1981
a abril de 1993 nas áreas imobiliária, trabalhista e de família. Ingressou na magistratura
trabalhista após aprovação em concurso de provas e títulos em 1ª colocação. Por
merecimento, foi promovido em 2004 a Desembargador do TRT da 1ª Região, do qual foi
membro titular da Comissão de Jurisprudência, membro suplente da Comissão de Regimento
Interno do TRT da 1ª Região, membro suplente do Órgão Especial, membro do grupo gestor
de prevenção de acidentes do trabalho, membro titular da Comissão de Comendas e integrou
por mais de 10 anos bancas de concurso para ingresso na Magistratura do Trabalho nas provas
objetiva, de sentença e oral. Em 16/07/2012 foi nomeado e tomou posse como Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho, onde compõe a 3ª Turma e a Subseção Especializada em
Dissídios Individuais II. Ex-membro do Órgão Especial e da Subseção l de Dissídios
Individuais da Corte. Foi agraciado com a Medalha Pedro Ernesto, com o título de Cidadão
Benemérito do Município do Rio de Janeiro pela Câmara dos Vereadores, com a Medalha
Tiradentes pela Assembleia Legislativa do ERJ, com o título de cidadão honorário das cidades
de SINOP e Magé e com medalhas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho pelos
Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 15ª, 17ª, 18ª, 19ª e pelo TST. Em 2016
foi agraciado pelo TST com as Medalhas de Ouro e de Prata por produção (Gabinete Legal).
Tem experiência acadêmica como professor, coordenador acadêmico de cursos, organizador
de eventos jurídicos e examinador em bancas de mestrado, doutorado e de concurso para
professores. É também conferencista e autor de diversos livros e artigos jurídicos. É autor do
1º livro brasileiro sobre monitoramento de correspondência eletrônica nas relações de trabalho
(tese de doutoramento), com aplicação prática em decisões trabalhistas.
ANDRE LUIZ SANTA CRUZ RAMOS: Bacharel em Direito pela UFPE (2002), mestre em
Direito Processual Civil pela UFPE (2006), pós-graduado em Direito da Economia e da
Empresa pela FGV-RJ (2009), pós-graduado em Direito da Concorrência pela FGV-SP
(2011) e doutor em Direito Comercial pela PUC-SP (2014). Procurador Federal da Advocacia
Geral da União desde 2004. Professor de Direito Empresarial e Econômico do Centro
Universitário IESB, em Brasília. Membro do conselho editorial de Mises - Revista
Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia. Autor de vários livros jurídicos, dentre os
quais se destacam o &quot;Direito Empresarial&quot; (7ª ed., editora Método) e &quot;Os
fundamentos contra o antitruste&quot; (editora Forense). Tem experiência na área da
advocacia e do ensino superior em Direito, com ênfase em Direito Empresarial e Econômico.
ANY ÁVILA ASSUNÇÃO: Doutora em Sociologia pela UNB. Mestre em Sociologia pela
UNB. Graduada em Direito pelo UNICEUB. Professora, Pesquisadora e Coordenadora do
Curso Geral do Curso de Bacharelado em Direito. Da Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios e da Pós-Graduação
Lato Sensu - Pós em Direito do Centro Universitário IESB - IESB. Pesquisadora
Colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de Brasília UNB. Advogada atuante na área Direitos Humanos, com ênfase nos gênero, violência,
sistema judicial e emancipação social. Organizadora do Livro "Mundo do Trabalho:
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Atualidades,
Desafios
e
Perspectivas".
http://lattes.cnpq.br/7108302764489290 .

Link

do

currículo

Lattes:

AUGUSTO CESAR LEITE DE CARVALHO: Possui mestrado em Direito (Direito e
Desenvolvimento) pela Universidade Federal do Ceará (2000) e obteve o título Master em
Direito das Relações Sociais na Universidad de Castilla la Mancha. É doutor em Direito das
Relações Sociais pela Universidad de Castilla la Mancha, onde defendeu tese em julho de
2011, com revalidação no Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco (2013). Concluiu
o Pós-Doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca, Espanha, em julho de
2018. Foi professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe de 1997 a 2009, afastando-se
para o exercício em Brasília do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Em
Brasília, ensina Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na graduação e pósgraduação do IESB - Instituto de Educação Superior de Brasília, onde também preside
atualmente o Observatório de Direitos Humanos. Atuou como professor de Direito dos
Contratos em curso de mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa, como professor no
curso de pós-graduação lato sensu em Direito Constitucional do Trabalho da Universidade de
Brasília, em convênio com o TST. e como professor em turma de pós-doutorado em Direitos
Humanos na Universidade de Salamanca. Foi advogado, promotor de justiça, juiz do trabalho
e desembargador federal do trabalho no TRT da 20ª Região, onde exerceu inclusive os cargos
de Presidente do TRT e Diretor da Escola Judicial. É desde dezembro de 2009 ministro do
Tribunal Superior do Trabalho, onde compôs o Conselho Consultivo da Escola Nacional dos
Magistrados do Trabalho, presidiu o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e a
Comissão de Documentação, responsável pela Revista do TST, pela memória da Justiça do
Trabalho e pela biblioteca do TST. É, atualmente, vice-diretor da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT. Tem experiência
acadêmica na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, atuando principalmente
nos seguintes temas: direito do trabalho, direito processual do trabalho, direitos fundamentais,
servidor público, regime trabalhista e negociação coletiva. É autor de dezenas de artigos
jurídicos, teve participação em coletâneas jurídicas e é autor dos livros Direito Individual do
Trabalho (Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007), Garantia de Indenidade no Brasil (São
Paulo: LTr, 2013) e Direito do Trabalho: curso e discurso (São Paulo: Editora LTr, 2016).
Teve participação em congressos jurídicos, como professor ou palestrante, em Lisboa, Roma,
Salamanca, Porto e nos vários estados do Brasil. Participou, como convidado, de eventos
jurídicos em Washington, Barcelona, Genebra relacionados a temas de direitos sociais.
DIOGO PALAU FLORES DOS SANTOS: Possui Doutorado em Direito Constitucional
(Função Social do Direito - Direito Processual Civil) pela Faculdade Autônoma de Direito FADISP (2013), possui Mestrado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de
Direito Público - IDP (2009). Foi professor Substituto da Universidade de Brasília - UnB,
Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito. Atualmente é professor do Centro
Universitário IESB e da Escola Superior da AGU e Advogado da União (dede 2005).
Realizou o curso de Negotiantion and Leadership pela Harvard Law School, EUA. Tem
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Direito Processual
Civil, Direitos Sociais e Direitos Coletivos, atuando principalmente nos seguintes temas:
administração pública, direitos fundamentais, direito processual, processos judiciais e
eficiência.
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DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES: Mestre em Direito das Relações Sociais da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2013). Especialista em Direito Constitucional
pela Universidade de Brasília (2002). Graduado em Direito pela Universidade de Brasília
(1989). Ocupa atualmente o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Exerceu o
cargo de Juiz do Trabalho (1990) perante o TRT da 15ª Região, com sede em Campinas-SP,
até o ano de 1992, quando removido ao TRT da 10ª Região, com sede em Brasília-DF. Foi
Vice-Coordenador da Escola Judicial do TRT da 10ª Região. Foi Presidente da Associação
dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região (1995/1999), Vice-presidente da Associação
Nacional dos Magistrados do Trabalho (ANAMATRA) e Vice-Presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB). Desde 2002 é Professor Titular do Centro Universitário
IESB, ministrando disciplinas nas áreas de Direito Material do Trabalho e Processual do
Trabalho, bem como disciplinas no curso de Mestrado Profissional em Direitos Sociais e
Processos Reivindicatórios.
DOUGLAS ANTONIO ROCHA PINHEIRO: Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de Brasília. Docente do Programa de Pós-Graduação em Direito
(Mestrado/Doutorado) da Universidade de Brasília. Doutor em Direito, Estado e Constituição
pela Universidade de Brasília (2013), com estágio doutoral na Università degli Studi di
Firenze, Florença-Itália (Bolsista PDSE - CAPES), e na Universidad de La Rioja, LogroñoEspanha (Bolsista Fundación UR); Mestre em Direito, Estado e Constituição pela
Universidade de Brasília (2008); Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (2001). Ex-professor da Universidade Federal de Goiás (2008-2016).
Integrante do Grupo de Pesquisa &quot;Percursos, narrativas, fragmentos: história do direito
e do constitucionalismo&quot; (CNPq - UnB). Pesquisa, recentemente, em quatro eixos: (i)
metodologia histórica e história constitucional contemporânea; (ii) temporalidades subalternas
e queer; (iii) análise econômica dos direitos humanos; e (iv) direito, narratividades e produção
artística-cultural.
DOUGLAS HENRIQUE MARIN DOS SANTOS: Possui graduação em Direito pela
Universidade de São Paulo (USP). É pós-graduado em Direito das Obrigações pela
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e em Ciências Jurídicas pela Universidade do Porto
(UP-Portugal). É mestre em Direito (Ciências jurídico-filosóficas) pela Universidade do Porto
(UP-Portugal) e doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Atualmente é Procurador Federal e Vice Diretor da Escola da Advocacia-Geral da União.
Professor de Direito Constitucional e Direito Processual Civil no Centro Universitário
IESB/DF. Professor do programa de Mestrado em Diretos Sociais e Processos
Reivindicatórios do IESB/DF. Autor de diversos artigos e livros.
JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA: Possui Graduação: Bacharelado em
Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco (1978), e graduação: Bacharelado
em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (1981) Mestrado: Mestrado em
Ciência da Religião pelo Instituto de Ensino Superior Evangélico (1998), Mestrado em
Direito Canônico pela Faculdade Teológica Panamericana (1998), Mestrado em Ciências
Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco (1982), Doutorado: Doutorado em
Teologia Th D, pela Faculdade de Teologia Antioquia Internacional (1998), em Theology,
pela Antioch Christian University, em Sociologia, pela Universidade de Brasília (1987) e
Doutorado e Pós-Doutorado em Direito Internacional, pela American World University (2002
e 2008). Livre Docente em Direito pela Emill Brunner World University (2015). Participou de
Seminários Pós-Doutorais em Política Internacional e Comparada, na Universidade de São
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Paulo-USP e de Seminários Internacionais, na Pontifícia Studiorum Universitas Urbaniana, na
Libera Universita Maria Santíssima Assunta, na Universität Hamburg, na ?IEcole Nationale
de la Magistrature à Paris e na Sultan Qaboos University, de Omã. Ambassador da American
Diplomatic Mission of International Relations Intergovernmental Organization. Possui mais
de duas dezenas de Doutoramentos Honorários, entre os quais, Doutor Honoris Causa em
Ciências Jurídicas, pela Faculdade Ítalo Brasileira - FIB (reconhecida pela Portaria 4141,de
30.11.2005, publicada no DOU, de 01.12.2005, Seção 1); Doctor of Letters Honoris Causa,
pela Academia de Letras Machado de Assis; Honorary Doctor in Laws, pela Cambridge
International University; Doutor Honoris Causa em Filosofia, pela Universidade Católica
Ortodoxa Unida; Doutor Honoris Causa em Filosofia, pelo Instituto Teológico Emill Brunner;
Doutor Honoris Causa em Teologia, pela Faculdade Teológica Bereana Internacional; Doutor
Honoris Causa em Direito Internacional, pela Emill Brunner Universidade Aberta; Doutor
Honoris Causa em Letras, pela Academia de Ciências, Letras e Artes de Minhas Gerais; e
Doutor Honoris Causa em Ciências da Educação, pelo Instituto Euro Americano de Educação
Superior, Pesquisa e Extensão, bem como Pós-Doutor em Direito Canônico pelo Instituo
Teológico Antioquia Internacional. É Professor Titular do Centro Universitário Instituto de
Educação Superior de Brasília - IESB e membro do colegiado do Programa de Mestrado em
Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Foi Conselheiro Federal Titular, pelo Distrito
Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB - 2013/2016; Membro Titular da
Comissão Nacional de Educação Jurídica, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil - CFOAB - 2013-2016. Detentor da Comenda Luís Vaz de Camões. Tem vastíssima
experiência, nacional e internacional, na área de Direito, com ênfase em Filosofia do Direito,
atuando principalmente nos seguintes temas: Direitos Humanos, Direito Internacional, Direito
Constitucional, Justiça Social, Direito Político, História do Direito, Sociologia Jurídica,
Filosofia Política, Filosofia Social, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito e do Estado.
NEIDE TERESINHA MALARD: Doutora em Direito Econômico pela Universidade
Federal de Minas Gerais (2003). Mestra em Direito pela Universidade de Brasília (1996).
Mestra em Direito pela Faculty of Law - University of London (1990). Pós-graduada pela
Faculdade de Direito da Universidade de Estocolmo, Suécia (1974). Graduada pela Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (1971). Atualmente é Professor Titular
do Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB. Atua na advocacia privada, consultiva e
contenciosa, sobretudo nas áreas de concorrência e regulação econômica.
PAULO JOSE LEITE FARIAS: Possui graduação em Bacharel Em Direito pelo Centro de
Ensino Unificado de Brasília (1994), graduação em Engenharia Civil pela Universidade de
Brasília (1986), mestrado em Direito pela Universidade de Brasília (1998) e doutorado em
Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2004). Atualmente é promotor de justiça
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, docente do Centro Universitário IESB
e ex-diretor de ensino da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal
e Territ. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, atuando
principalmente nos seguintes temas: direito ambiental, meio ambiente, direito criminal,
recursos hídricos, preservação ambiental e constituição federal.
ULISSES BORGES DE RESENDE: Doutor (2009) e Mestre (2004) em Sociologia pela
Universidade de Brasília, Graduado em Direito pela Universidade de Brasília (1982). Atuou
como Coordenador Geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB/DF no ano de 2013 .
Professor Titular do Centro Universitário - IESB, atuando na Graduação e na Pós-Graduação
Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios, na
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Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Sindical e na Pós-Graduação Lato Sensu em Direito
Material e Processual do Trabalho. Recebeu o &quot;Prêmio MPT10&quot; como
reconhecimento por sua atuação na construção do Direito Social. Advogado atuante na área
de Direito do Trabalho, com ênfase em sindicalismo e reforma sindical.
9. Conclusão da primeira turma:
O mestrado teve sua primeira turma no 1º/2018 tendo como conclusão no 1º/2020.

10. Certificação:
Titulação de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Profissional em Direito Social e
Processos Reivindicatórios
11. Pré-requisitos
Adesão ao Edital e às Normas Institucionais e Disciplinares do IESB; e,
Formulário de inscrição e matrícula.

12. Matrícula
Formulário de inscrição (modelo padrão Edital);
Carta de Intenção;
Cópias dos documentos de Identificação;
CPF;
Título de Eleitor (com comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral);
Certificado de Reservista (quando cabível);
Comprovante de residência;
Certidão de Nascimento ou Casamento (se houve alteração no nome).
Currículo Acadêmico e Profissional ou o Currículo na Plataforma Lattes (disponível
para preenchimento no endereço (http://lattes.cnpq.br), ambos em versão impressa.
Cópias autenticadas do Diploma de graduação, acompanhado do histórico escolar.
13. Informações Financeiras:
13.1

CONDIÇÕES GERAIS

Valor Aplicado para o 2º semestre de 2020

TAXA DE INSCRIÇÃO:
VALOR NOMINAL
Desconto de 10% para pagamento à vista
24 parcelas
30 parcelas

Pesquisa de Preços - Proposta da Instituição IESB (70602284)

R$ 100,00
R$ 49.414,64
R$ 44.473,13
R$ 2.058,094
R$ 1.647,15
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•

Valores para os cursos a serem iniciados no segundo semestre de 2021.

•

O valor poderá sofrer reajuste para o ano de 2022.

14 Nome do Proponente:
CESB - Centro de Educação Superior de Brasília LTDA.
15 Vigência da Proposta
Esta proposta tem vigência de 120 dias.
16 Dados Bancários:
Banco Brasil
Agência: 3382-0
Conta Corrente: 3991-8

Atenciosamente,

_______________________________
Analista Acadêmico PL
Secretaria de Cursos de Pós-Graduação e Extensão

Pesquisa de Preços - Proposta da Instituição IESB (70602284)
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23/09/21, 13:34

Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de
Mestrado e Doutorado em Direito
Marcelo Dias Varella <marcelo.varella@ceub.edu.br>
qua 22/09/2021 16:11
Caixa de Entrada
Para:Departamento

Pesquisa de Preço <dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br>;

Prezada Rebeca,

1 e 2. O curso de mestrado dura 24 meses. O curso de doutorado dura 48 meses. Os pagamentos ocorrem nestes períodos.
3. Informou-se o valor por vaga. Conforme indicado, se houver interesse por mais vagas ou menos vagas, o valor por vaga é o mesmo,
mantendo-se o desconto de 8% em relação ao custo para o público em geral.
Cordialmente,
Marcelo D. Varella

Em qua., 22 de set. de 2021 às 13:53, Departamento Pesquisa de Preço <dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br> escreveu:
Prezado Dr. Marcelo Varella,

Após recebimento da cotação apensa em e-mail, foi realizada analise do documento que demonstrou;

1. A falta da informação do período de duração do curso;
2. A falta da informação da quantidade de meses;
3. Divergência no quantitativo de vagas apresentado no curso de mestrado, em relação a Especificação Técnica enviada via e-mail no dia
15/09/2021.

Ante exposto, solicito que seja apresentada na cotação as informações do item "1" e "2" acima citados, e tomada as devidas correções.
Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço e PLS
(61) 2196-4469

________________________________
De: Marcelo Dias Varella <marcelo.varella@ceub.edu.br>
Enviado: quinta-feira, 16 de setembro de 2021 10:43:09
Para: Marley Antiste Ribeiro; Departamento Pesquisa de Preço; Edilene B. dos Santos de Carvalho
Cc: mestrado@uniceub.edu.br; Patricia Aragao Souza Lopes
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/attachmentlightbox

Pesquisa de Preços - Proposta + E-mail da Instituição UniCEUB (70602495)

1/3

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 182

23/09/21, 13:34

Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado e Doutorado em Direito
Prezados senhores,

Cumprimentando-os, em resposta ao email enviado abaixo, com solicitação de informações, encaminhamos a proposta no formato
solicitado.
De forma complementar, Indicamos que o desconto de 8% permanece para um maior quantitativo de vagas, bem como para eventual
preferência por mais vagas no doutorado ou no mestrado, caso não haja alunos suficientes aprovados em cada modalidade.
Informamos ainda que temos muito mais de 3 turmas tituladas, no doutorado e no mestrado e Conceito 5 na Capes, atendendo aos
requisitos solicitados. Conforme informado na declaração, as áreas de concentração de linhas de pesquisa do Programa são aderentes
com as solicitações desta Defensoria. Todas as linhas de pesquisa do Programa se relacionam expressamente com Políticas Públicas e
Direito, sendo que há linhas específicas para proteção do cidadão e direito processual.
Estamos disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários

Cordialmente,

---------- Mensagem encaminhada --------De: Departamento Pesquisa de Preço <Desconhecido>
Data: quarta-feira, 15 de setembro de 2021 às 15:23:01 UTC-3
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado e Doutorado em Direito
Para: mest...@uniceub.br<mailto:mest...@uniceub.br> <Desconhecido>

DEFENSORIA PÚBLICA
DISTRITO FEDERAL
Empresa: Centro Universitário de Brasília – UniCEUB
Telefone: (61) 3966-1305
E-mail: mestrado@uniceub.br<mailto:mestrado@uniceub.br><mailto:mestrado@uniceub.br<mailto:mestrado@uniceub.br>>
A/C: Dr Marcelo Varella
Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para contratação de cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme Especificação Técnica em anexo.
A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as seguintes informações:
* Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
* Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
* Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração da proposta;
* Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov<mailto:dpp.dpdf@defensoria.df.gov>.
<mailto:dpp.dpdf@defensoria.df.gov<mailto:dpp.dpdf@defensoria.df.gov>.>br C/C
edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br<mailto:edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br>
<mailto:edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br<mailto:edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br>>

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/attachmentlightbox
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23/09/21, 13:34

Email – dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 15 de Setembro de 2021.

Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/attachmentlightbox
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DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
QUADRO COMPARATIVO - CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM DIREITO
PROPOSTA DA EMPRESA - IDP (70602090)
CURSO

TEMÁTICA

Período de
Duração

CARGA
HORÁRIA

Quantidade
de
participante

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Mestrado

Mestrado Acadêmico em
Direito Constitucional

24

560 Hora/aula

14

R$ 0,00

R$

3.550,00

R$

42.600,00

R$

85.200,00

R$

49.700,00

R$

596.400,00

R$

1.192.800,00

Doutorado

Em Direito

36

960 Hora/aula

3

R$ 0,00

R$

3.750,00

R$

45.000,00

R$

135.000,00

R$

11.250,00

R$

135.000,00

R$

405.000,00

TOTAL GERAL R$

60.950,00

R$

731.400,00

R$

1.597.800,00

Valor mensal por
participante

Valor Anual por
participante

Valor Total por
participante

Valor mensal Total Valor Anual Total

Valor TOTAL

PROPOSTA DA EMPRESA - IESB (70602284)
CURSO

TEMÁTICA

Período de
Duração

CARGA
HORÁRIA

Quantidade
de
participante

Mestrado

Mestrado Profissional em
Direito Social e Processos
Reinvidicatórios

24

540 Hora/aula

14

TAXA DE
INSCRIÇÃO

R$

100,00

Valor mensal por
participante

R$

2.058,09

Valor Anual por
participante

R$

24.697,08

Valor Total por
participante

R$

49.494,16

Valor mensal Total Valor Anual Total

Valor TOTAL

R$

28.813,26

R$

345.759,12

R$

692.918,24

TOTAL GERAL R$

28.813,26

R$

345.759,12

R$

692.918,24

PROPOSTA DA EMPRESA - UniCEUB (70602495)
Período de
Duração

CARGA
HORÁRIA

Quantidade
de
participante

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Em Direito

24

Ñ Informado

14

R$ 0,00

R$

2.111,75

R$

25.341,00

R$

50.681,88

Em Direito

48

Ñ Informado

3

R$ 0,00

R$

1.752,36

R$

21.028,32

R$

84.113,31

CURSO

TEMÁTICA

Mestrado
Doutorado

Valor mensal por
participante

Valor Anual por
participante

Valor Total por
participante

Valor mensal Total Valor Anual Total

R$

29.564,50

R$

354.774,00

R$

709.548,00

R$
TOTAL GERAL R$

5.257,08
34.821,58

R$
R$

63.084,96
417.858,96

R$
R$

252.339,84
961.887,84

*Observações;
*Para o item não foram utilizados registros no Painel de Mapa de Preço de Notas Fiscais Eletrônicas do Distrito Federal, devido à especificidade do objeto.
*Para melhor entendimento das propostas, foram consideradas apenas ofertas para o curso de Mestrado com período igual a 24 meses.
*Nota-se que proposta da empesa IESB, só foi cotado o curso de Mestrado.
*O valor referente a taxa de inscrição da instituição IESB, foi adicionada ao valor total a ser pago no curso ofertado.
* Foi apensa na proposta da empresa UniCEUB, e-mail contendo as informações da quantidade de meses de cada curso e suas respectivas parcelas.

Brasília - DF, 23 de Setembro de 2021

Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Peço e PLS
Mat. 024.6850-6

Quadro Comparativo de Preços (70602636)

Valor TOTAL
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Departamento de Pesquisa de Preços
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO –
PESQUISA DE PREÇOS

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS VERIFICADOS

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

PESQUISA DE PREÇOS
Utilizou preços de Notas Fiscais eletrônicas consultados no Painel de
Mapa de Preço da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito FederalSEFAZ?
Apresentou comprovante ou justificativa de ausência de preços do
Painel de Mapa de Preço da SEFAZ?
O relatório de Notas Fiscais eletrônicas está dentro da vigência de 90
dias, sendo consideradas as NFe emitidas em até 180 dias anteriores à
data da pesquisa?
Utilizou preços do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal?
O relatório do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal
possui requisitos mínimos como número da licitação, data de
homologação, descrição do objeto, valor do item?
Os preços do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal estão
dentro da vigência de 12 meses da data da homologação?
Apresentou comprovante ou justificativa de ausência de preços do
Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal?

3.

Utilizou preços públicos de licitações similares de demais órgãos?

3.1.

Demais preços públicos possuem requisitos mínimos como
número da licitação, nome do órgão responsável, UASG ou outro
código de iden ﬁcação, quando cabível, data de homologação,
descrição do objeto, valor do item?

3.2.
3.3.

Demais preços públicos estão dentro da vigência de 12 meses da data
homologação?
Apresentou comprovante ou justificativa de ausência de preços
públicos dos demais entes?

Sim/Não/Não
se Aplica(NA)

Doc. SEI/
Folha

NÃO

-

SIM

70602636

-

-

NÃO

-

-

-

-

-

-

-

NÃO

-

-

-

-

-

-

-

4.

Utilizou preços de Atas de Registro de Preço?

-

-

4.1.

Atas de Registro de Preço possuem requisitos mínimos como fonte da
pesquisa, número da Ata e/ou da licitação, data da publicação em
Diário Oficial, data de homologação, prazo de vigência, descrição do
objeto, valor do item?

-

-

4.2.

Atas de Registro de Preço estão dentro da vigência determinada?

-

-

5.

Utilizou contratos de entes públicos?

NÃO

-

Os contratos estão devidamente assinados por ambas as partes
contendo no mínimo o número da licitação, nome do órgão
Lista de Verificação - Pesquisa de Preços DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP 70628297

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 186

5.1.

5.2.

contratante, nome da contratada, UASG ou outro código de
identificação, quando cabível, data de assinatura, prazo de vigência,
descrição do objeto, valor do item, e os respectivos termos aditivos?
Os contratos estão dentro do prazo de vigência ou foram finalizados
até 180 dias anteriores a data da pesquisa?

-

-

-

70602090

6.

SIM

Utilizou propostas de fornecedores do ramo?

70602284
70602495

6.1.

6.2.

Os pedidos de cotação a fornecedores foram feitos formalmente, em
prazo de resposta não inferior a 5 dias úteis? As propostas enviadas
pelos fornecedores estão de acordo com o objeto, contendo a razão
social e CNPJ da empresa, valor unitário e total, assinadas pelo
responsável legal, com prazo de vigência e demais informações
condizentes com o objeto que incidam no preço ofertado?
Emitiu no sitio da Receita Federal a Situação Cadastral do CNPJ dos
fornecedores que apresentaram proposta?

70602495
SIM

70602284
70602090

NÃO

70602090

6.3.

SIM

Os orçamento dos fornecedores estão em plena vigência?

70602284
70602495

7.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1
7.5.
7.6
8.
9.

Apresentou Planilha Comparativa de Preços devidamente datada,
assinada e identificada pelo servidor responsável (nome e matrícula)?
O orçamento para aquisições e serviços, inclusive os insumos para
terceirização de mão de obra, encontra-se detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da
contratação?
Foram verificados se os lançamentos dos valores pesquisados e os
cálculos na planilha comparativa de preços estão corretos?
Foram excluídos do cálculo do valor de referência aqueles
considerados exorbitantes ou inexequíveis, conforme critérios
fundamentados e descritos no processo?
Para o cálculo do valor de referência, foram utilizados pelo menos três
preços válidos?

SIM
-

70602636

-

SIM
NÃO

-

NÃO

-

-

No caso de pesquisa com menos de três preços válidos, foi
apresentada justificativa?
O resultado do valor de referência é o menor valor ou maior percentual
de desconto obtido entre a média e a mediana final?
Utilizou como valor de referência, de forma justificada, o menor dos
preços ou o maior desconto obtido na pesquisa, sem a aplicação de
tratamento estatístico?
Utilizou, de forma justificada, outro parâmetro como fonte de
pesquisa?
Utilizou, de forma justificada, outro método para obter o valor de
referência?

-

NÃO

-

-

-

-

-

-

-

Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço e PLS
Lista de Verificação - Pesquisa de Preços DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP 70628297
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Documento assinado eletronicamente por REBECA ANTUNES DA SILVA - Matr.0246850-6,
Assessor(a)., em 23/09/2021, às 17:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70628297 código CRC= 294ACC51.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Compras e Materiais
Departamento de Pesquisa de Preços
Brasília-DF, 23 de setembro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP

À SUAG com vistas a DIAP.
Trata a pesquisa de preço à pretensa contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme informações con das Termo de Referência
(Doc. SEI Nº 69355780).
Para elaboração de es ma va de custos, foram encaminhadas solicitações de
orçamento (Doc. SEI Nº 70025197), via e-mail funcional às empresas atuantes do ramo. Sobretudo
após exaus va busca por preços de mercado, foi recebida apenas a proposta de preços das
ins tuições IDP (Doc. SEI Nº 70602090) , IESB (Doc. SEI Nº 70602284) e do UniCEUB (Doc. SEI Nº
70602495).
O Compara vo de Preço (Doc. SEI Nº 70602636), foi elaborado a par r das propostas
abaixo relacionadas:
1. Proposta do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP (Doc. SEI Nº
70602090);
2. Proposta do Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB (Doc. SEI Nº 70602284);
3. Proposta do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB (Doc. SEI Nº 70602495);
Observa-se que, na proposta do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB (Doc. SEI Nº
70602495), foi anexado e-mail contendo as informações do período do curso, do pagamento e do valor
por cada vaga. Nota-se também que a cotação do Centro Universitário não apresenta data de
formalização, sendo assim, foi considerada a data do envio da cotação por e-mail no dia 16 de
Setembro de 2021.
Destaca-se também que no quadro Compara vo referente ao Ins tuto de Educação
Superior de Brasília – IESB, foi ofertado pela instituição somente o curso de Mestrado.
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 8.514/17 - 2ª Câmara - quando se trata de Mercado
Restrito, com poucas fontes, não há como adotar cálculo de Média e Mediana, nem tão pouco
menor valor de mercado, quando se deve se levar em consideração especialização técnicas do
ministrante do tema em questão.

Diante disso, devolvo os autos para apreciação e julgamento da melhor proposta dentre
as apresentadas.

Brasília-DF, 23 de Setembro de 2021.

Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço e PLS
Despacho DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP 70628611
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Ciente e de acordo.
Gilvaneide de Sousa
Gerente de compras e materiais

Encaminhe se a SUAG.
Pollyana Barros Sakayo
Diretora de Apoio Operacional

Documento assinado eletronicamente por REBECA ANTUNES DA SILVA - Matr.0246850-6,
Assessor(a)., em 23/09/2021, às 18:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILVANEIDE DE SOUSA - Matr.0248173-1, Gerente
de Compras e Material, em 23/09/2021, às 18:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por POLLYANA BARROS SAKAYO - Matr.0240728-0,
Diretor(a) de Apoio Operacional, em 23/09/2021, às 18:37, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70628611 código CRC= F889F2FE.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Ba i rro Zona Indús tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4469
00401-00008946/2021-43
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 23 de setembro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG

À DIORF,
Trata-se de pretensa contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de
Mestrado e Doutorado em Direito, conforme informações con das Termo de Referência (Doc. SEI
Nº 69355780).
Assim, encaminhamos os autos para informar a existência de disponibilidade
orçamentária conforme doc. SEI (70602636).
Após, encaminhe-se à equipe de Gerenciamento de Riscos para elaboração do Mapa de
Riscos.
Atenciosamente,
FEBO CÂMARA GONÇALVES
Subsecretário de Administração Geral

Documento assinado eletronicamente por FEBO CAMARA GONÇALVES - Matr.0240884-8,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 23/09/2021, às 18:58, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70635108 código CRC= D887558B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Brasília-DF, 24 de setembro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG/DIORF

A Gerëncia de Administração de Fundos e Prestação de Contas,
Solicito informar disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira para custear a despesa,
conforme despacho SUAG 70635108.
WILSON MENDES DO NASCIMENTO
DIRETOR
Documento assinado eletronicamente por WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, em 24/09/2021, às 13:48, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70686511 código CRC= 19B80317.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Administração de Fundos e Prestação de Contas
Brasília-DF, 24 de setembro de
2021.

Disponibilidade Orçamentária n.º 230/2021 DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF

À Subsecretaria de Administração Geral,
Trata-se de pretensa contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de
Mestrado e Doutorado em Direito, conforme informações con das Termo de Referência (Doc. SEI
Nº 69355780), cujo valor estimado é de R$ 961.886,25 (novecentos e sessenta e um mil oitocentos e
oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), foi aprovado para ser gasto pelo CAPRODEF, conforme
Ata - 70701717.
Sendo assim informo que há disponibilidade orçamentária, no valor de R$ 412.403,00
(quatrocentos e doze mil quatrocentos e três reais), para atender a(s) despesa(s) no corrente exercício
e que o saldo remanescente deverá ser custeado com os recursos do próximo exercício.
A despesa
deverá correr a conta do PRODEF no Projeto/A vidade:
03.061.6211.2965.0002 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF
- UO: 48901, NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.48, FONTE: 171.

Sidney Batista Lima
Gerente de Administração de Fundos e Prestação de Contas
Wilson Mendes do Nascimento
Diretor de Orçamento, Planejamento e Finanças
Documento assinado eletronicamente por WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, em 24/09/2021, às 16:17, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY BATISTA LIMA - Matr.0031074-3, Gerente de
Administração de Fundos e Prestação de Contas, em 24/09/2021, às 16:18, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70697020 código CRC= 4CDE1B94.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Compras e Materiais
Departamento de Análise de Riscos e Planejamento
Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE
(X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

OBJETO: Contratação de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito.

RISCO 01: Estimativa de preço inadequada
Probabilidade

(X) Baixa

( X ) Média

Impacto

( ) Baixa

( ) Média

( ) Alta
(X) Alta

Id

Danos

1.

Contratar serviço com preço superior ao contratado pelo mercado

Id

Ações Preventivas

Responsável

1.

Solicitar cópias de Notas de Empenho e/ou contratos vigentes e/ou
expedidos no prazo mínimo de 01 (um) ano para ﬁns de
compara vo/jus ﬁca va de preços em razão da modalidade de
contratação (Inexigibilidade de Licitação - art. 25, caput, Lei 8.666/93).

DPP

Realizar ampla pesquisas de preços, nos termos do Decreto Distrital n.º
39.453, de 14 de novembro de 2018, considerando os seguintes
aspectos:
I -Relatório de pesquisa de preços de produtos com base nas
informações da Nota Fiscal eletrônica - NFe;
2.

II - preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares
realizadas pelo Distrito Federal e demais entes públicos;

DPP

III - pesquisa junto a fornecedores;
IV - pesquisa publicada em mídias ou sí os especializados ou de domínio
amplo
Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Revisar os preços encontrados

Setor Requisitante

Mapa de Riscos DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DAP 70697678
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RISCO 02: Pesquisa de Preço Falha
Probabilidade

(X) Baixa

( X ) Média

Impacto

( ) Baixa

( ) Média

( ) Alta
(X) Alta

Id

Danos

1.

Contratar serviço incompatível com a demanda

Id

Ações Preventivas

Responsável

1.

Considerar na planilha compara va de custos somente serviço idên co
às especificações descritas no ETP 69355443.

DPP

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Solicitar nova cotação, caso ausente amplitude da pesquisa e à
inobservância dos critérios obje vos da pesquisa (produtos que
envolvam especificações idênticas às descritas no ETP.

Setor Requisitante

RISCO 03: Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato
Probabilidade

(X) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto

( ) Baixa

( ) Média

(X) Alta

Id

Danos

1.

Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços exigidos

Id

Ações Preventivas

Responsável

Ao elaborar o Projeto Básico, aplicar-se no que couber, os requisitos do Art. 30
da IN 05/2017 -MPDG e demais legislações vigentes, contendo, no mínimo, as
seguintes cláusulas:
1. Do Objeto
2. Da Justificativa (necessidade, diretrizes, objetivos)
3. Fundamentação do modo de aquisição ( inexigibilidade de licitação)
4. Mo vação da escolha (relatar critérios da vantajosidade da escolha do
fornecedor, resultados pretendidos)
5. Detalhamento do objeto
5.1.1 Geral
5.1.2 Específicos
5.2.Público-Alvo (relacionar os servidores, matrícula e lotações)
Mapa de Riscos DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DAP 70697678
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5.3. Vagas, período de realização, carga horária e local
5.4 Conteúdo Programático
6. Metodologia
7.Obrigações da contratada

4.

Setor
Requisitante

8.Obrigações da contratante
9. Obrigações dos participantes
10. Valor Estimado (conter o valor final a ser pago)
11. Justificativa do Preço
12. Requisitos da contratação: par cipes, instrumento contratual -Termo
de Contratual ou NE - vigência, valor fixo ou reajustável)
13 Pagamento (relacionar condições)
14 Critérios de medição de resultados
15. Penalidades
17. Ra ﬁcação e Publicação (extrato inexibilidade de licitação - art. 26,
caput, da Lei Federal nº 8.666/93)
18. Foro
19. Disposições gerais
19.1 Relacionar anexos (Modelo de Termo de Compromisso de
par cipação de curso de capacitação dentre outros que se demonstrarem
pertinentes)
Id

Ação de Contingência

Responsável

1

Analisar durante o processo de contratação toda documentação de regularidade
fiscal, tributária e técnica da contratada.

Setor
Requisitante
e GECON

À DIAP,
Encaminho a presente análise de riscos.

Brasília-DF, 24 de setembro de 2021

Flávia Augusta Brito de Sousa
Departamento de Análise de Riscos e Planejamento

Mapa de Riscos DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DAP 70697678
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Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA AUGUSTA BRITO DE SOUSA - Matr.02469057, Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental., em 24/09/2021, às 16:04,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70697678 código CRC= AD4427EE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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Ata Reunião do CAPRODEF 10JUN2020 (70701717)
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Ata Reunião do CAPRODEF 10JUN2020 (70701717)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 205
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 24 de setembro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG

À GECON,
Trata-se de processo Administra vo em instrução que visa a contratação de Cursos de
Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme documentação, até o
momento, acostada aos autos.
Solicito, com brevidade, acostar minuta do futuro contrato.
FEBO CÂMARA GONÇALVES
Subsecretário de Administração Geral
Documento assinado eletronicamente por FEBO CAMARA GONÇALVES - Matr.0240884-8,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 24/09/2021, às 16:40, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70712326 código CRC= 0D38CBF2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 24 de setembro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG

À Assessoria Jurídica - ASSEJUR,

Versam os autos sobre a pretensa contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, o qual foram acostados os seguintes documentos:
a) Documento de Oficialização da Demanda - 69231123;
b) Estudo Técnico Preliminar da Contratação – 69355443;
c) Projeto Básico 69355780;
d) Quadro Comparativo de Preços - 70602636;
e) Lista de veriﬁcação de conformidade da fase interna da licitação – pesquisa de
preços - 70628297;
f) Declaração de Disponibilidade Orçamentária 70697020;
g) Mapa de riscos - 70697678;
h) Minuta Contratual em elaboração pela GECON - 70713204.

Isto posto, encaminho os autos para análise e emissão de Parecer Técnico que respalde
a autorização para a contratação pretendida, pela autoridade superior competente.
Cordialmente,
FEBO CÂMARA GONÇALVES
Subsecretário de Administração Geral

Documento assinado eletronicamente por FEBO CAMARA GONÇALVES - Matr.0240884-8,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 24/09/2021, às 16:51, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70713323 código CRC= 32F2CF0C.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

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

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº ____/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF E O CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA.
PROCESSO Nº 00401-00008946/2021-43

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF
, neste ato denominada CONTRATANTE, com
sede no Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP:
71.200-219, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.219.624/0001-83, representada pela Exma. Sra. MARIA
JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº
515.403.712-04, consoante a delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
,
doravante denominada CONTRATADA, com sede na SEPN 707/907, Campus Asa Norte, CEP: 70.790075, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.059.857/001-87, representada pelo(a)
Sr.(a)__________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº _______________ e
CPF nº _____________________, na qualidade de ___________________.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Proposta (documento SEI 69439794), da Jus ﬁca va de
Inexigibilidade de Licitação (documento SEI 69355780), baseada no inciso II, art. 25, c/c o art. 26 e
com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
O Contrato tem por objeto a contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e
Doutorado em Direito, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico
(documento SEI 69355780) e a Proposta (documento SEI 69439794), que passam a integrar o presente
Termo.

Curso

Inves mento por aluno
ao Público Geral

Desconto

Contrato DPDF X CEUB_MINUTA (71083883)

Valor
DPDF

para
por

Estimativa
de vagas

Valor
Total
Estimado
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ao Público Geral

aluno

de vagas

Estimado

Mestrado em
Direito

R$ 55.089,72

8%

R$ 50.681,88

14

R$ 709.546,32

Doutorado
em Direito

R$ 91.427,52

8%

R$ 84.113,31

3

R$ 252.339,93

TOTAL

17

R$ 961.886,25

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por Preço Unitário, segundo
o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.2 O valor total es mado do Contrato é de R$ 961.886,25 (novecentos e sessenta e um mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), procedente do Orçamento do Distrito
Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual nº 6.778, de
06 de janeiro de 2021, enquanto parcela remanescente será custeada com o orçamento do ano
seguinte.
5.2 Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus
valores anualmente reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial/IPCA-E,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 48901
II – Programa de Trabalho: 03.061.6211.2965.0002
III – Natureza da Despesa: 33.90.39.48
IV – Fonte de Recursos: 171
6.2 O empenho inicial é de R$ ____________ (_______________), conforme Nota de Empenho nº
__________, emitida em __________, sob o evento nº ________, na modalidade _________.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme
Termo de Referência.
7.2 Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
7.3 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
7.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
Contrato DPDF X CEUB_MINUTA (71083883)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 212

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26
de abril de 2018.
7.5 O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
7.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.
7.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.
7.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
7.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação,
no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de
2018.
7.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.12 Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
7.13 Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
7.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
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mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
7.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
7.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização ﬁnanceira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
7.16 As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Norma va RFB nº
1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às
contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento,
declaração em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do
referido documento normativo.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de
54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a par r da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.3 No ﬁcar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção,
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certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com as normas orçamentárias, ﬁnanceiras e
contábeis do Distrito Federal;
10.5 Responder 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.
10.6 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão
ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.
e) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
f) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
g) Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
h) Arquivar, dentre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento, aditamentos,
relatórios e notificações expedidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1 Entregar os serviços contratados pela CONTRATANTE dentro do prazo contratual;
11.2 Par cipar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação
dos serviços, de reunião de alinhamento de expecta vas contratuais com equipe de técnicos e
gestores da CONTRATANTE;
11.3 Executar os serviços conforme especiﬁcações do Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste documento e na proposta;
11.4 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado
pelo ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Distrito Federal ou à Defensoria Pública do Distrito Federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;
11.6 U lizar empregados devidamente habilitados e com conhecimento dos serviços a serem
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executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.7 Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.8 Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida
A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
11.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
11.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços, prestando os esclarecimentos
julgados necessários.
11.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
11.12 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer a vidade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
11.13 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
11.14 Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e
eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram o Termo de Referência,
no prazo determinado.
11.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
11.16 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
11.17 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;
11.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
11.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou distrital, as normas de
segurança da CONTRATANTE;
11.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.23 Assumir a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da execução dos
serviços;
11.24 Manter o fornecimento dos serviços contratados, de forma con nua e ininterrupta, mesmo
havendo atrasos no pagamento das faturas, devido a possíveis impedimentos de liberação ﬁnanceira
pública oriunda da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;
11.25 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem
limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.
11.2 Responder pelos danos causados por seus agentes.
11.3 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.

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 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.2 A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
ﬁnanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares,
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo; ou
e) cometer fraude fiscal.
13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
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13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
13.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
13.2.2 Multa de:
a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
g) 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;
h) 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;
13.3 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1
e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a
anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por
ocorrência;

02

8

Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Básico, do Contrato e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no ﬁcada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA

01

13.5 Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
13.6 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
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na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.8 Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419
do Código Civil.
13.9 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.
13.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
13.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
13.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos
especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das partes e a anuência da outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem
interrupção do curso normal da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1 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 nº 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2 Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administra va pela
inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, conforme inciso IX, do art. 55 c/c art. 77 da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da CONTRATADA para com a Defensoria Pública do Distrito Federal, decorrentes ou não do
ajuste, serão inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Contrato DPDF X CEUB_MINUTA (71083883)
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR
A Defensoria Pública do Distrito Federal designará Executor ou Comissão Executora para o Contrato,
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia 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
Defensoria Pública do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos conforme os preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do presente Contrato.

Pela CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

Pela CONTRATADA:
______________________________

Testemunhas:
Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72

Paula Regina da Costa Lima
Contrato DPDF X CEUB_MINUTA (71083883)
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CPF: 000.463.212-50
Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 30/09/2021, às 12:24, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71083883 código CRC= 646F6CA9.
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30/09/2021

Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Gerência de Contratos e Convênios
qui 30/09/2021 12:31
Mensagens enviadas
Para:Patricia

Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>;

 1 anexos (313 KB)
SEI_GDF - 71083883 - Contrato_CEUB.pdf;

Boa tarde Patrícia,
Segue anexa minuta contratual para análise por parte do Centro Universitário de Brasília.
Na oportunidade, solicitamos o envio de documento de identificação pessoal do responsável pela assinatura
do contrato, bem como documentação que trate da competência para assinatura de contratos.
Solicitamos brevidade na análise por se tratar de demanda urgente para esta Instituição.
Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.
Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121

De: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 08:49:33
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Bom dia,
Favor informar para qual setor do CEUB foi enviada a minuta do contrato para que eu possa abrir o processo interno de análise para
assinatura.
Favor entrar em contato através do telefone 99629-9044.
Atenciosamente,
Em qua., 29 de set. de 2021 às 19:13, Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br> escreveu:
Boa noite!

Favor informar um número de telefone com urgência para tratarmos da assinatura do contrato.
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail

E-mail _UniCEUB_análise da minuta (71084816)
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Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Atenciosamente,

Valdirene Farias
Gerência de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 14:36:40
Para: rafael.lopes@uniceub.br
Cc: patricia.lopes@uniceub.br; katia.rodrigues@uniceub.br
Assunto: CONTRATO DPDF X CEUB

Prezados,

Trata-se de instrução processual que visa à contratação do Centro Universitário de Brasília - CEUB para a realização de cursos de
mestrado e doutorado a membros da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desse modo, para a realização da assinatura do Contrato é
necessário o cadastro do Sr. RAFAEL ARAGÃO SOUZA LOPES no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal SEI
GDF para que seja realizada eletronicamente, conforme manual anexo.

Solicitamos ainda documento de identificação pessoal, bem como outros relativos a atribuições para assinatura de contratos, como
exemplo: resolução, Estatuto, etc.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp: 61 99119-7121
[1585267844484]
--

Patrícia Lopes
ICPD Direção
Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br
UniCEUB 50 Anos
facebook
instagram

twitter

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail

youtube

linkedin

E-mail _UniCEUB_análise da minuta (71084816)
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

00.059.857/0001-87
Inscrição:
Razão Social:CENTRO ENSINO UNIFICADO BSB CEUB
SEPN 707 907 CP UNIV N 707 907 907 / ASA NORTE / BRASILIA / DF /
Endereço:
70790-075

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:16/09/2021 a 15/10/2021
Certificação Número: 2021091600291725451692
Informação obtida em 30/09/2021 13:52:52
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 00.059.857/0001-87
Certidão nº: 29990262/2021
Expedição: 30/09/2021, às 13:58:46
Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:

312133132192021

NOME:

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB

ENDEREÇO:

SGAN , EQ, 707/907 E 708/908 COJUNTO C

CIDADE:

ASA NORTE

CNPJ:

00.059.857/0001-87

CF/DF

0736416800101 - ATIVA

FINALIDADE:

JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________
HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .
Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 29 de dezembro de 2021. *
* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do
novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 30/09/2021 às 13:56:43 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB
CNPJ: 00.059.857/0001-87
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as 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.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:52 do dia 27/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2022.
Código de controle da certidão: 3BFB.4870.CE84.AA15
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão _FGTS/CNDT/GDF/UNIÃO (71094531)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 228

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Assessoria Jurídica
Nota Técnica N.º 65/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR

Brasília-DF, 01 de outubro de 2021.

Trata-se de análise do processo administra vo 00401-00008946/2021-43 des nado à
contratação de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e
doutorado em Direito) para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.

Constam no processo administra vo os seguintes documentos: 01. Portaria nº 170, de
08 de junho de 2021, que ins tui e cons tui Comissão de Análise de Custeio de Cursos de PósGraduação Stricto Sensu com Recursos do PRODEF, para membros da Defensoria Pública do Distrito
Federal, e dá outras providências; 02. Publicação em Bole m de Serviço; 03. Ata da Reunião da
Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF); 04. Memorando Nº 425/2021 DPDF/DPG; 05. Memorando Nº 425/2021 - DPDF/DPG; 06. Decisão n.º 1/2021 - DPDF/DPG;
07. Portaria nº 251, de 23 de agosto de 2021; 08. Despacho - DPDF/DPG; 09. Publicação em Boletim de
Serviço; 10. Memorando Nº 11/2021 - DPDF/DPG/COPROJ; 11. Documento de oﬁcialização da
demanda (69231123); 12. Estudo Técnico Preliminar - DPDF/DPG/COPROJ (69355443); 13. Projeto
básico (69355780); 14. Proposta comercial do Centro Unversitário de Brasília - CEUB; 15. Publicação
de ata em bole m de serviço; 16. Despacho - DPDF/DPG/COPROJ; 17. Despacho - DPDF/SUAG; 18. Email solicitação de orçamento; 19. Proposta do o Ins tuto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e
Pesquisa (IDP) (70602090); 20. Proposta do Centro Universitário IESB (70602284); 21. Proposta do
Centro Unversitário de Brasília - CEUB; 22. Quadro compara vo - curso de mestrado e doutorado em
direito (70602636); 23. Lista de veriﬁcação de conformidade da fase interna da licitação – pesquisa
de preços; 24. Despacho - DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP (70628611); 25. Despacho - DPDF/SUAG;
26. Despacho - DPDF/SUAG/DIORF; 27. Disponibilidade Orçamentária n.º 230/2021 DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF, no valor de R$ 961.886,25 (novecentos e sessenta e um mil oitocentos e
oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) (70697020); 28. Mapa de Riscos (70697678); 29. Ata de
reunião CAPRODF; 30. Despacho - DPDF/SUAG; 31. Despacho - DPDF/SUAG; 32. Minuta de Contrato de
Prestação de Serviços: 33. E-mail UNICEUB; 34. Certidão.

É o sumário.

O processo ainda carece de diligências.

Conforme consta no mapa de riscos (documento SEI n.º 70697678), restaram pendentes
diligências relacionadas à pesquisa de preços.
Destaca-se, porque muito importante, que em processos de contratação direta a
pesquisa de preços é de especial relevância, mormente ante o que dispõe o artigo 26, parágrafo único,
inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93:
Nota Técnica 65 (71178653)
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente jus ﬁcadas, e o retardamento previsto no ﬁnal do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para ra ﬁcação e publicação na
imprensa oﬁcial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eﬁcácia
dos atos.
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
Pa rá gra fo úni co. O proces s o de di s pens a , de i nexi gi bi l i da de ou de reta rda mento,
previ s to nes te a rti go, s erá i ns truído, no que couber, com os s egui ntes el ementos :

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que jus ﬁque a dispensa, quando for o
caso;
(Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)
II - ra zã o da es col ha do fornecedor ou executa nte;
III - jus ti fi ca ti va do preço.
IV - documento de a prova çã o dos projetos de pes qui s a a os qua i s os bens s erã o
a l oca dos .

Ademais, a pesquisa de preços deve ser realizada após a aprovação do Projeto Básico
pela Autoridade Administra va, uma vez que só depois de tal providência é que as necessidades da
Administração Pública e as obrigações das partes estará delimitada, o que impacta no preço. A busca
de valores de mercado antes de aprovação do projeto básico são somente para a es ma va de um
preço de referência, não equivalente à pesquisa de preços.

Vejam-se as anotações existentes no Mapa de Risco:
RISCO 01: Estimativa de preço inadequada Realizar ampla pesquisas de preços, nos termos do Decreto Distrital n.º
39.453, de 14 de novembro de 2018, considerando os seguintes aspectos:
I -Relatório de pesquisa de preços de produtos com base nas informações
da Nota Fiscal eletrônica - NFe;
II - preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares
realizadas pelo Distrito Federal e demais entes públicos;
III - pesquisa junto a fornecedores;
IV - pesquisa publicada em mídias ou sí os especializados ou de domínio
amplo.
Ação de Contingência: Revisar os preços encontrados
RISCO 02: Pesquisa de Preço Falha Considerar na planilha compara va de custos somente serviço idên co
às especificações descritas no ETP 69355443.
Ação de Con ngência: Solicitar nova cotação, caso ausente amplitude da
pesquisa e à inobservância dos critérios obje vos da pesquisa (produtos
que envolvam especificações idênticas às descritas no ETP.
RISCO 03: Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato Ao elaborar o Projeto Básico, aplicar-se no que couber, os requisitos
Nota Técnica 65 (71178653)
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do Art. 30 da IN 05/2017 -MPDG e demais legislações vigentes, contendo,
no mínimo, as seguintes cláusulas:
1. Do Objeto
2. Da Justificativa (necessidade, diretrizes, objetivos)
3. Fundamentação do modo de aquisição ( inexigibilidade de
licitação)
4. Mo vação da escolha (relatar critérios da vantajosidade
escolha do fornecedor, resultados pretendidos)

da

5. Detalhamento do objeto
5.1.1 Geral
5.1.2 Específicos
5.2.Público-Alvo (relacionar os servidores, matrícula e lotações)
5.3. Vagas, período de realização, carga horária e local
5.4 Conteúdo Programático
6. Metodologia
7.Obrigações da contratada
8.Obrigações da contratante
9. Obrigações dos participantes
10. Valor Estimado (conter o valor final a ser pago)
11. Justificativa do Preço
12. Requisitos da contratação: par cipes, instrumento contratual Termo de Contratual ou NE - vigência, valor fixo ou reajustável)
13 Pagamento (relacionar condições)
14 Critérios de medição de resultados
15. Penalidades
17. Ra ﬁcação e Publicação (extrato inexibilidade de licitação art. 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93)
18. Foro
19. Disposições gerais
19.1 Relacionar anexos (Modelo de Termo de Compromisso de
par cipação de curso de capacitação dentre outros que se
demonstrarem pertinentes)
Ação de Con ngência: Analisar durante o processo de contratação toda
documentação de regularidade fiscal, tributária e técnica da contratada.

O processo deverá se desenvolver observando os seguintes parâmetros: 1º
aprovação do Estudo Técnico Preliminar e do Projeto Básico pela Autoridade Administra va; 2º
Pesquisa de preços nos termos do Decreto Distrital n.º 39.453/18, além de encaminhamento da
sinopse obrigacional e o objeto contratual almejado às Ins tuições que prestam o serviço de
singular natureza para que possam informar preço; 3º. Após a solicitação de propostas, deverá
ser elaborado um Relatório conclusivo informando qual a melhor proposta que atende as
necessidades Ins tucionais, de modo a dar base técnica para a Decisão Administra va de escolha
do fornecedor; 4º. Com o Relatório Conclusivo elaborado, o processo deverá ser encaminhado
para análise jurídica e, após, decisão da Autoridade Administra va escolhendo a Ins tuição e
Nota Técnica 65 (71178653)
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autorizando a contratação.

Não cabe, por exemplo, constar já no projeto básico a Ins tuição escolhida, uma vez
que nem decisão administrativa sobre o tema ainda existe. V.g.:
5. DA JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE INEXIG IBILIDADE E RAZÃO DA
ESCOLHA DO EXECUTANTE DO SERVIÇO
5.1 A presente contratação será feita diretamente, por inexigibilidade de
licitação, com base no ar go 25, inciso II da Lei n.º 8.666, de 1993, pelos
seguintes fundamentos:
a) Instituição de notória especialização;
b) Equipe de professores experientes;
c) Linhas de pesquisa nas áreas de atuação da Defensoria Pública.
5.1 A escolha do prestador do serviço, Centro Universitário de Brasília
(UniCEUB) foi feita com base nas seguintes razões:
a) Proﬁssionais altamente qualiﬁcados, em que todos os professores são
doutores em Direito com qualificação acadêmica e profissional;
b) O programa de Mestrado e Doutorado em Direito tem a maior nota na
avaliação da CAPES (conceito 5) dentre as instituições particulares do DF;
c) Única ins tuição com área de concentração em Direito e Polí cas
Públicas e linhas de pesquisa em todas as áreas de atuação da Defensoria
Pública;
d) A instituição possui a maior biblioteca do Centro-Oeste e com melhores
condições de pesquisa;
e) O programa oferece cerca de 70 disciplinas, frente a uma média de 20 a
30 disciplinas ofertadas por outros programas, ampliando
signiﬁca vamente o espectro de temas e horários para realização do
curso.

O projeto básico, como se sabe, é feito para a escolha da solução adequada, o que
inclui a modalidade possível de contratação.

Extrai-se da Instrução Norma va nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço aser contratado,
consistirá nas seguintes etapas:
I - Estudos Preliminares;
II - Gerenciamento de Riscos; e
III - Termo de Referência ou Projeto Básico.
§ 1º As situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidadeda licitação
exigem o cumprimento das etapas do Planejamento daContratação, no
que couber.
(...);
Art. 30. O Termo de Referência ou Projeto Básico deveconter, no mínimo,
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o seguinte conteúdo:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação da contratação;
III - descrição da solução como um todo;
IV - requisitos da contratação;
V - modelo de execução do objeto;
VI - modelo de gestão do contrato;
VII - critérios de medição e pagamento;
VIII - forma de seleção do fornecedor;
IX - critérios de seleção do fornecedor;
X - es ma vas detalhadas dos preços, com ampla pesquisade mercado
nos termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junhode 2014; e
XI - adequação orçamentária.
§ 1º Nas contratações que u lizem especiﬁcações padronizadas,em
atenção ao § 4º do art. 20, o responsável pela elaboraçãodo Termo de
Referência ou Projeto Básico produzirá somente os itensque não forem
estabelecidos como padrão.
§ 2º Os documentos que compõem a fase de Planejamento daContratação
serão parte integrante do processo administrativo da licitação.
(...);

Art. 33. A fase de Seleção do Fornecedor inicia-se com o encaminhamento
do Termo de Referência ou Projeto Básico ao setor de licitações e encerrase com a publicação do resultado de julgamento após adjudicação e
homologação.

No caso, a seleção do fornecedor deverá ocorrer após a avaliação das propostas.

Por ora, recomendo o retorno do processo para a equipe de planejamento da
contratação, de modo que se manifeste sobre os apontamentos constantes no Risco 3 do Mapa de
Risco e sobre os apontamentos constantes na presente Nota Técnica, fazendo as alterações
pertinentes.

Após, o processo deverá retornar para nova análise jurídica.

À superior consideração.

Respeitosamente,

VALTER GONDIM PEREIRA.
ASSESSOR JURÍDICO DA DPDF.
DEFENSOR PÚBLICO.
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Documento assinado eletronicamente por VALTER GONDIM PEREIRA - Matr.0084985-5,
Assessor(a) Jurídico(a), em 01/10/2021, às 11:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71178653 código CRC= FC664745.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Defensoria Pública-Geral
Brasília-DF, 01 de outubro de 2021.

Decisão n.º 2/2021 - DPDF/DPG

Acolho integralmente a Nota Técnica n. 65 da Assessoria Jurídica (documento sei n.
71178653), a qual adoto como razão para decidir pelo retorno do processo para a equipe de
planejamento da contratação, de modo que se manifeste sobre os apontamentos constantes no Risco
3 do Mapa de Risco e sobre os apontamentos constantes na mencionada Nota Técnica, fazendo as
alterações pertinentes.
Assim, à Comissão de Contratação, para providências.
Após a manifestação da comissão, retornem os autos à ASSEJUR, para nova análise e
parecer.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 01/10/2021, às 15:02, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71200119 código CRC= 0ACF4907.
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Correspondência Eletrônica - 71234858
Data de Envio:
01/10/2021 17:26:31
De:
DPDF/Escola de Assistência Jurídica <easjur@defensoria.df.gov.br>
Para:
eveninavila@yahoo.com.br
vitorsampaioyf@gmail.com
Assunto:
Instituir e constituir Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Mensagem:
Instituir e constituir Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Anexos:
Despacho_70713323.pdf
Contrato_71083883.pdf
E_mail_71084816_Email___gecon_defensoria.df.gov.br.pdf
Certidao_71094531_ilovepdf_merged.pdf
Nota_Tecnica_71178653.pdf
Decisao_71200119.pdf
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Correspondência Eletrônica - 71363413
Data de Envio:
04/10/2021 17:59:20
De:
DPDF/Escola de Assistência Jurídica <easjur@defensoria.df.gov.br>
Para:
eveninavila@yahoo.com.br
Assunto:
Capacitação
Mensagem:
Instituir e constituir Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Anexos:
Termo_de_Referencia_71350179.pdf
Despacho_71356495.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Coordenação de Projetos Estratégicos
Termo de Referência - DPDF/DPG/COPROJ

PROJETO BÁSICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
(Processo Administrativo n.° 00401-00008946/2021-43)

1. DO OBJETO
1.1 Contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento;
1.2 Os cursos a serem ofertados têm que demonstrar excelência acadêmica e aﬁnidade
temá ca com a missão ins tucional da Defensoria Pública do Distrito Federal, ou seja, polí cas
públicas para a promoção do equilíbrio das relações sociais, melhoria da qualidade do atendimento ao
cidadão e ampliação efe va da assistência jurídica, gratuita e das inicia vas estratégicas, o qual se
trata de “acompanhar, propor e demandar a implementação de polí cas voltadas à população carente,
grupos vulneráveis e proteção dos direitos humanos”. Desta feita, é necessário oferecer:
a) disciplinas e conteúdos temá cos relacionados com estes interesses
institucionais;
b) infraestrutura de qualidade com biblioteca constante de expressivo número de
títulos ligados a esses objetivos da Defensoria;
c) um corpo docente com formação anterior e a vidades de pesquisa nestas áreas
de atuação institucional; e
d) enfim, uma formação de excelência.
1.3 Os recursos humanos, logís cos, de material e de infraestrutura deverão ser
ofertados pela instituição contratada;
1.4 Com base no quadro compara vo (70602636) es ma-se um valor total de mercado
de R$ 1.084.202,03 ( um milhão oitenta e quatro mil e duzentos e dois reais e três centavos), sendo 14
vagas para mestrado e 3 vagas para doutorado ;
1.5 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço
Unitário;
1.6 O contrato terá vigência pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de
Mestrado, e de 54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a par r da
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assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93;
1.7 O prazo de execução dos serviços será de período de até 30 (trinta) meses, para
cursos de Mestrado, e de 48 (quarenta e oito) meses para cursos de Doutorado, contados a par r do
início das aulas que tem de ocorrer até o final do primeiro trimestre de 2022.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1 O Conselho de Administração do Fundo de Aparelhamento da DPDF (CAPRODEF),
nos termos da Lei Complementar Distrital nº 744/2017, autorizou a u lização de parte dos recursos do
fundo para a realização de convênio com ins tuição de ensino superior que forneça cursos de pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado), até o limite financeiro estipulado.
2.2 A Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Gradução Stricto Sensu com
recursos do Fundo de Aparelhamento da DPDF (PRODEF), ins tuída pela Portaria nº 170, de 08 de
junho de 2021, da Defensoria Pública-Geral, concluiu no sen do da realização de convênio com
en dade voltada ao fornecimento de cursos de mestrado e doutorado com linhas de pesquisa e temas
que contribuam com o desenvolvimento das atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2.3 O processo de seleção deverá seguir os parâmetros da Resolução nº 206, de 08 de
julho de 2019, do Conselho Superior da DPDF, que regulamenta o custeio, pela DPDF, da qualiﬁcação
proﬁssional de seus membros, mediante convênio com ins tuições de ensino reconhecidas com
conceito mínimo CAPES 04 (quatro). Atualmente, no Distrito Federal, as ins tuições que se adequam a
este conceito mínimo são a Universidade de Brasília (UnB) com nota CAPES 6, o Centro Universitário
de Brasília (UniCEUB) com nota CAPES 5, a Universidade Católica de Brasília com nota CAPES 5, e o
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) com nota CAPES 4.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1 Os membros a Defensoria Pública do Distrito Federal, habilitados para concorrer as
vagas deverão:
Integrar o quadro da ins tuição, ser estável e não ter sofrido punição
disciplinar nos úl mos cinco anos e/ou não estar respondendo à sindicância
ou a processo administrativo disciplinar;
Ser aprovado no Processo Seletivo da instituição promotora dos cursos;
Se colocar à disposição da Defensoria Pública para disseminar, no âmbito da
ins tuição, as informações e os conhecimentos adquiridos no curso de
capacitação do qual participou, observado o interesse da Administração;
Além do dever de ressarcimento caso não conclua o curso com êxito, o
Defensor Público que descumprir, injus ﬁcadamente, as condições e
compromissos sujeita-se, cumula vamente, à interrupção da ação
educacional já iniciada e às penalidades disciplinares previstas na legislação
em vigor.
Entregar à EASJUR, em até 1 (um) ano após a conclusão do curso, cópia, em
meio eletrônico, dos ar gos cien ﬁcos publicados, bem como do trabalho
ﬁnal do curso ou, na hipótese de publicação de livro ou em revista cien ﬁca,
de 3 (três) exemplares de tais publicações;
Apresentar relatório semestral de a vidades, registros de frequência, se
man dos pela universidade ou en dade promotora do curso, e, ao ﬁnal, a
Termo de Referência 4 (71448312)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 239

certidão de conclusão do curso, o histórico escolar e a menção obtida.
Disseminar, no âmbito da ins tuição, as informações e os conhecimentos
adquiridos no curso de capacitação do qual par cipou, por meio de aulas,
cursos, palestras ou outras a vidades acadêmicas, a serem organizadas pela
EASJUR, com carga horária correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento)
do curso realizado.

3.2 As ins tuições interessadas em oferecer vagas de Mestrado e Doutorado deverão
atender os seguintes critérios:
a) ter os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC);
b) ter os cursos reconhecidos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c) possuir biblioteca jurídica com expressivo número de títulos relacionados com os
interesses institucionais;
d) ter, no mínimo, três turmas formadas;
e) oferecer ensino voltado para a formação do aluno:
na formulação de políticas públicas;
na melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão;
na ampliação da assistência jurídica gratuita e das inicia vas
estratégicas;
na promoção dos direitos humanos.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços a serem contratados possuem natureza de serviços não-con nuados, sem
u lização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, e enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se cons tuindo em quaisquer das a vidades,
previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

5. DA JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E RAZÃO DA ESCOLHA DO
EXECUTANTE DO SERVIÇO
5.1 Para uma melhor compreensão, transcreve-se o ar go da Lei nº 8.666/93 que
estabelece a hipótese de inexigibilidade de licitação para a pretendida contratação, a saber:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de compe ção, em especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com proﬁssionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação;
(...) § 1º Considera-se de notória especialização o proﬁssional ou empresa cujo conceito
no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com
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suas a vidades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscu velmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato.
5.2 O artigo 13 referido no inciso II acima transcrito assim considera: Art. 13.
Para os ﬁns desta Lei, consideram-se serviços técnicos proﬁssionais especializados os
trabalhos relativos a:
(...) VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
(...) § 3º A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente
relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de
jus ﬁcação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ﬁcará obrigada a garan r que os referidos
integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
5.3 Conforme o ﬁrme posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU, a
inviabilidade de compe ção que permite a contratação por inexigibilidade de licitação decorre da
existência simultânea de três requisitos, a saber: serviço técnico especializado, natureza singular do
serviço e notória especialização do contratado.
Nesse sentido encontra-se a Súmula nº 252 do TCU, em termos:
Súmula/TCU nº 252: “A inviabilidade de compe ção para a contratação de serviços
técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, decorre da presença simultânea de três
requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza
singular do serviço e notória especialização do contratado”.
Para tanto, sugere-se, s.m.j. que o serviço a ser contratado se reﬂita às exigências
sumuladas como sendo serviço técnico especializado, de natureza singular e que será prestado por
empresa ou profissionais de notória especialização.
Por ﬁm a escolha da empresa deverá ser realizada através da pesquisa de preços nos
termos do Decreto Distrital n.º 39.453/18, além de encaminhamento da sinopse obrigacional e o
objeto contratual almejado às Ins tuições que prestam o serviço de singular natureza para que
possam informar preço; Logo após a solicitação de propostas, deverá ser elaborado um Relatório
Conclusivo informando qual a melhor proposta que atende as necessidades Ins tucionais, de modo a
dar base técnica para a Decisão Administra va de escolha do fornecedor. Com o Relatório Conclusivo
elaborado pela equipe de planejamento, o processo deverá ser encaminhado para análise jurídica e,
após, decisão da Autoridade Administrativa escolhendo a Instituição e autorizando a contratação.

6.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
6.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
a) Ter os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC);
b) Ter os cursos reconhecidos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c) Possuir biblioteca jurídica com expressivo número de títulos relacionados com os
interesses institucionais;
d) Ter, no mínimo, três turmas formadas;
6.2 Oferecer ensino voltado para a formação no(a):
a) formulação de políticas públicas;
b) aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão;
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b) aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão;
c) ampliação da assistência jurídica gratuita e das iniciativas estratégicas;
d) promoção dos direitos humanos.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 A CONTRATADA deverá ofertar a formação com duração de até 30 (trinta) meses
para cursos de Mestrado e de até 48 (quarenta e oito) meses para cursos de Doutorado;
7.2 O prazo citado no item anterior será contado a par r do início das aulas do primeiro
semestre letivo após a assinatura do contrato;
7.3 Todo o material produzido em decorrência da prestação dos serviços especiﬁcados
no item 5 deverá ser entregue em duas vias (uma digital e outra impressa) à Escola de Assistência
Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, após o término do prazo especificado.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;
8.3 No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Projeto Básico e de acordo com as normas orçamentárias, ﬁnanceiras e contábeis
do Distrito Federal;
8.5 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e
apoio ao usuário;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do próprio órgão ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
e) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento
dos serviços objeto do contrato;
f) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
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recebimento;
g) Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União
para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela
Contratada;
h) Arquivar, dentre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento,
aditamentos, relatórios e notificações expedidas.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Entregar os serviços contratados pela Contratante dentro do prazo contratual;
9.2 Par cipar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início
da prestação dos serviços, de reunião de alinhamento de expecta vas contratuais com equipe de
técnicos e gestores da Contratante;
9.3 Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Projeto Básico e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste documento e na proposta;
9.4 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Distrito Federal ou à Defensoria Pública do Distrito
Federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a
Contratante autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.6 U lizar empregados devidamente habilitados e com conhecimento dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.7 Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
9.8 Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e
à Dívida A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em
legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços, prestando os
esclarecimentos julgados necessários.
9.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
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prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
9.12 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.
9.13 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
9.14 Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzilos eﬁcaz e eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram este Projeto
Básico, no prazo determinado.
9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
9.17 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;
9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
9.19 Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento
do contrato;
9.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei
nº 8.666, de 1993.
9.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou distrital, as
normas de segurança da Contratante;
9.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
9.23 Assumir a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da
execução dos serviços;
9.24 Manter o fornecimento dos serviços contratados, de forma con nua e ininterrupta,
mesmo havendo atrasos no pagamento das faturas, devido a possíveis impedimentos de liberação
financeira pública oriunda da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;
9.25 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e
“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os
mesmos sem limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da
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b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua
u lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo
das sanções civis e penais cabíveis.
10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade
do contrato.

12. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO E DEVERES DOS MEMBROS DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO DF
12.1 Integrar o quadro da ins tuição, ser estável e não ter sofrido punição disciplinar
nos úl mos cinco anos e/ou não estar respondendo à sindicância ou a processo administra vo
disciplinar;
12.2 Ser aprovado no Processo Seletivo da instituição promotora dos cursos;
12.3 Se colocar à disposição da Defensoria Pública para disseminar, no âmbito da
ins tuição, as informações e os conhecimentos adquiridos no curso de capacitação do qual par cipou,
observado o interesse da Administração;
12.4 Além do dever de ressarcimento caso não conclua o curso com êxito, o Defensor
Público que descumprir, injus ﬁcadamente, as condições e compromissos sujeita-se,
cumula vamente, à interrupção da ação educacional já iniciada e às penalidades disciplinares
previstas na legislação em vigor.
12.5 Entregar à EASJUR, em até 1 (um) ano após a conclusão do curso, cópia, em meio
eletrônico, dos ar gos cien ﬁcos publicados, bem como do trabalho ﬁnal do curso ou, na hipótese de
publicação de livro ou em revista científica, de 3 (três) exemplares de tais publicações;
12.6 Apresentar relatório semestral de a vidades, registros de frequência, se man dos
pela universidade ou en dade promotora do curso, e, ao ﬁnal, a cer dão de conclusão do curso, o
histórico escolar e a menção obtida.
12.7 Disseminar, no âmbito da ins tuição, as informações e os conhecimentos
adquiridos no curso de capacitação do qual par cipou, por meio de aulas, cursos, palestras ou outras
a vidades acadêmicas, a serem organizadas pela EASJUR, com carga horária correspondente a, no
mínimo, 10% (dez por cento) do curso realizado.
13. RESULTADOS ESPERADOS
13.1 Formar mestres e doutores em Direito com capacidade de pensamento crí co e
autônomo sobre temas relacionados à missão institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal.
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14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1 A ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da
produ vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos
serviços deverá ser veriﬁcada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respec vas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
veriﬁcadas, adotando as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Projeto Básico e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87
da Lei nº 8.666, de 1993, e está sujeita às sanções dos Decretos 26.851/2006 e 26.993/2006.
14.5 As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de ﬁscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a
dis nção dessas a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de
todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
14.6 A ﬁscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do
objeto.
14.7 Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.8 O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.
14.9 Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.10 A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
14.11 Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Básico.
14.12 O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços.
14.13 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
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14.14 A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO:
15.1 A avaliação da execução do objeto u lizará um modelo de medição de resultado a
ser deﬁnido pelo comitê de Avaliação (a ser criado) ou outro instrumento subs tuto para aferição da
qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
15.2 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº
05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
a) não produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
c) deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento deﬁni vo dos
serviços, nos termos abaixo.
16.2 No prazo de até 10 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
16.3 O recebimento provisório será realizado pelo ﬁscal técnico e setorial ou pela
equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
16.3.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados dos proﬁssionais encarregados pelo
serviço, com a ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
16.3.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada período de faturamento,
o ﬁscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com
os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
16.3.1.2 A Contratada ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
subs tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à ﬁscalização não atestar a
úl ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
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possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
16.3.1.3 O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
16.3.1.4 No prazo de até 10 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
16.3.2 Quando a ﬁscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução
do contrato, em relação à ﬁscalização técnica e administra va e demais documentos que julgar
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
16.3.3 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
16.3.4 Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser
procedida tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no
dia do esgotamento do prazo.
16.4 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que concre za o
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
16.4.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar
as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas
correções;
16.4.2 Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
16.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
16.5 O recebimento da úl ma etapa de execução equivale ao recebimento do objeto
como um todo, e será realizado da seguinte forma:
16.5.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e ﬁscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado;
16.5.2 deﬁni vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;
16.5.3 O prazo para recebimento definitivo será de 10 (dez) dias.
16.5.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo ﬁxado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deﬁni vo no dia
do esgotamento.
16.5.5 O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época,
das garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
com as

16.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
especiﬁcações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser
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com as especiﬁcações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
17. DO PAGAMENTO
17.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do
serviço, conforme este Projeto Básico.
17.2 Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
17.3 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, §
3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3,
de 26 de abril de 2018.
17.5 O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
17.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça
a liquidação da despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
17.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem
bancária para pagamento.
17.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.
17.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
17.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de
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participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va
nº 3, de 26 de abril de 2018.
17.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto
à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
17.12 Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.
17.13 Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua
situação junto ao SICAF.
17.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
17.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
17.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
ﬁnanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento,
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

( 6 / 100 )
I = (TX)

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

I=
365

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1 Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer
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das obrigações assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) não cumprir integralmente as obrigações constantes neste Projeto Básico esta
sujeita às sanções do Decreto 26.851/2006 e 26.993/2006, conforme se segue:
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. (Ar go Alterado(a) pelo(a) Decreto
27069 de 14/08/2006)
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.
e) comportar-se de modo inidôneo; ou
f) cometer fraude fiscal.

19.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
19.2.2 Multa de:
a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
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CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
g) 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;
h) 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;
19.3 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a
anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
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6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por
ocorrência;

02

8

Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Básico, do Contrato e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no ﬁcada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA

01

19.5 Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
19.6 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.
19.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
19.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
19.8 Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
19.9 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.
19.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca
de infração administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
19.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
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12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra vos especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente
público.
19.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DO EXECUTOR DOS SERVIÇOS.
20.1 A Administração veriﬁcará o eventual descumprimento das condições para
contratação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man do pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administra va,
man do
pelo
Conselho
Nacional
de
Jus ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União - TCU;
20.2 Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a subs tuição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
20.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e
também de seu sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
20.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impedi vas Indiretas, o gestor diligenciará para veriﬁcar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
20.5 A tenta va de burla será veriﬁcada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
20.6 O proponente será convocado para manifestação previamente à uma eventual
negativa de contratação.
20.7 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
20.8 Se a contratada for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se a contratada for a ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome
da matriz.
20.9 Serão aceitos registros de CNPJ de proponente matriz e ﬁlial com diferenças de
números de documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.
20.10 Para ﬁns de contratação, deverá a contratada comprovar os seguintes requisitos
de habilitação:
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20.10.1 Habilitação Jurídica:
a) Inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
b) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.
20.11 Regularidades Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de cer dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida A va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
rela vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, 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;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela vo ao domicílio
ou sede do contratado.
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
contratado;
g) caso a contratada seja considerada isenta de tributos relacionados ao objeto,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emi da pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei;

21. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
21.1 O custo da contratação deve considerar o valor médio de mercado de acordo com o
quadro compara vo de preços de mercado (70602636), podendo ainda ser validado pela pesquisa de
preços, por meio da comparação da propostas apresentadas com os preços pra cados pela futura
contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos, conforme
a Orientação Norma va AGU nº 17, com a redação conferida pela Portaria AGU nº 572, de
13/12/2011.

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
22.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
especíﬁcos consignados no Orçamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, na dotação abaixo
discriminada:)
Gestão/Unidade: 48.901;
Fonte de Recursos: 100 – Ordinário não vinculado;
Programa de Trabalho: 03.128.8211.4088.xxxx;
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Elemento de Despesa: 339039;

23. DO FORO
23.1 Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer
dúvidas relativas ao cumprimento do presente Projeto Básico.
24. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO
São responsáveis pela coordenação do projeto:
Endereço: SIA Trecho 17 Rua 7 Lote 45
Telefones: (61) 2196 – 4300
Horário: segunda-feira a sexta-feira, de 10h às 19h

Elaborado em _____/______/______

_______________________________
Rogério de Souza Leitão
Coordenador de Projetos Estratégicos
Matrícula : 241.975-2
Telefone: 2196-4300
rogerio.leitao@defensoria.df.gov.br
_________________________________
Evenin Eustáquio Ávila
Diretor da Escola de Assistência Jurídica
Matrícula: 0187.131-5
Telefone: 2196-4300
evenin.avila@defensoria.df.gov.br
_________________________________
Alexandre Barlotoleu Côrtes Rosa
Coordenador de Planejamento
Matrícula: 0241.857-6
Telefone: 2196-4300
alexandre.rosa@defensoria.df.gov.br
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Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, APROVO o presente Projeto Básico e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas.
______________________________________
Assinatura da autoridade competente
Maria José Silva Souza de Nápolis
Defensora Pública-Geral

Documento assinado eletronicamente por EVENIN EUSTÁQUIO DE AVILA - Matr.0187131-5,
Diretor(a) da Escola de Assistência Jurídica, em 06/10/2021, às 10:23, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA Matr.0241857-6, Coordenador(a) de Planejamento, em 06/10/2021, às 13:33, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DE SOUZA LEITÃO - Matr.0241957-2,
Coordenador(a) de Projetos Estratégicos, em 06/10/2021, às 14:12, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71448312 código CRC= 315D50F3.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Coordenação de Projetos Estratégicos
Brasília-DF, 06 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/DPG/COPROJ

À ASSEJUR,

Trata-se de de resposta a Nota Técnica 65 ( 71178653) referente à contratação de
prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado em
Direito) para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Com relação aos apontamentos constantes no Risco 3 do Mapa de Risco e sobre os
apontamentos constantes na presente Nota Técnica, esta equipe de planejamento realizou as
alterações per nentes constantes no Risco 3 já ajustadas no Projeto Básico 4 (71448312) , devendo a
área responsável pela Pesquisa de Preços realizar as diligências previstas com relação aos itens
apontados pelo Mapa de Riscos (70697678).
Encaminhamos para análise e parecer jurídico:
Documento de Oficialização de Demandas (69231123);
Estudo Técnico Preliminar (69355443);
Projeto Básico 4 (71448312) .
Após análise e parecer jurídico, res tua-se o processo para que seja aprovado o Estudo
Técnico Preliminar e Projeto Básico 4 pela Autoridade Administra va; devendo retornar para a
pesquisa de preços nos termos do Decreto Distrital n.º 39.453/18, além de encaminhamento da
sinopse obrigacional e o objeto contratual almejado às Ins tuições que prestam o serviço de singular
natureza para que possam informar preço; Após a solicitação de propostas, será elaborado uma
minuta de contrato pela área de Gestão de Contratos e um Relatório conclusivo pela equipe de
planejamento, informando qual a melhor proposta que atende as necessidades Institucionais, de modo
a dar base técnica para a Decisão Administra va de escolha do fornecedor; Com o Relatório
Conclusivo elaborado, o processo deverá ser encaminhado para análise jurídica juntamente com a
minuta de contrato e, após, decisão da Autoridade Administra va escolhendo a Ins tuição e
autorizando a contratação.

ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO
Fiscal Administrativo
Equipe de Planejamento
Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DE SOUZA LEITÃO - Matr.0241957-2,
Coordenador(a) de Projetos Estratégicos, em 06/10/2021, às 11:07, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Despacho DPDF/DPG/COPROJ 71494872
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Correspondência Eletrônica - 71530053
Data de Envio:
06/10/2021 12:52:20
De:
DPDF/Escola de Assistência Jurídica <easjur@defensoria.df.gov.br>
Para:
eveninavila@yahoo.com.br
Assunto:
contratação de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado em Direito)
para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Mensagem:
Contratação de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado em
Direito) para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Anexos:
Despacho_71494872.pdf
Termo_de_Referencia_71448312.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Assessoria Jurídica
Brasília-DF, 06 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/DPG/ASSEJUR

Para GECON,
Ciente.

Processo em diligência.

Encaminho nova minuta de projeto básico para que, com base nela, seja feita a
retificação da minuta de contrato apresentada.

Após, retorne o processo para análise jurídica.

Atenciosamente,

VALTER GONDIM PEREIRA.
ASSESSOR JURÍDICO DA DPDF.
DEFENSOR PÚBLICO.
Documento assinado eletronicamente por VALTER GONDIM PEREIRA - Matr.0084985-5,
Assessor(a) Jurídico(a), em 06/10/2021, às 13:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71535791 código CRC= CA505884.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 3º Anda r, Sa l a 310 - Ba i rro Zona Indús tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4340
00401-00008946/2021-43

Despacho DPDF/DPG/ASSEJUR 71535791
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

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

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº ____/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL
DPDF
E
__________________________________.
PROCESSO Nº 00401-00008946/2021-43

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF
, neste ato denominada CONTRATANTE, com
sede no Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP:
71.200-219, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.219.624/0001-83, representada pela Exma. Sra. MARIA
JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº
515.403.712-04, consoante a delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e o (a) _______________________, doravante
denominado (a) CONTRATADA, com sede _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________, representada pelo(a) Sr.(a)__________________________, portador(a) da
Carteira de Iden dade nº _______________ e CPF nº _____________________, na qualidade
de ___________________.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Proposta (documento SEI ____________), da Jus ﬁca va
de Inexigibilidade de Licitação (documento SEI 71448312), baseada no inciso II, art. 25, c/c o art. 26 e
com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
O Contrato tem por objeto a contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e
Doutorado em Direito, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico
(documento SEI 71448312) e a Proposta (documento SEI _________), que passam a integrar o
presente Termo.
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por Preço Unitário, segundo
o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei nº 8.666/93.
Contrato _MINUTA (71536038)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 262

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.2
O
valor
total
do
Contrato
é
de R$ _____________
(__________________________________________), procedente do Orçamento do Distrito Federal
para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual nº 6.778, de 06 de
janeiro de 2021, enquanto parcela remanescente será custeada com o orçamento do ano seguinte.
5.2 Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus
valores anualmente reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial/IPCA-E,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 48901
II – Programa de Trabalho: 03.061.6211.2965.0002
III – Natureza da Despesa: 33.90.39.48
IV – Fonte de Recursos: 171
6.2 O empenho inicial é de R$ ____________ (_______________), conforme Nota de Empenho nº
__________, emitida em __________, sob o evento nº ________, na modalidade _________.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme
Projeto Básico.
7.2 Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
7.3 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
7.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26
de abril de 2018.
7.5 O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
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c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
7.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.
7.8 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.
7.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da CONTRATANTE.
7.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação,
no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de
2018.
7.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.12 Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla
defesa.
7.13 Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
7.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo
por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
CONTRATANTE.
7.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
7.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização ﬁnanceira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
7.16 As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Norma va RFB nº
1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às
contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento,
declaração em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do
referido documento normativo.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de
54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a par r da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.3 No ﬁcar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com as normas orçamentárias, ﬁnanceiras e
contábeis do Distrito Federal;
10.5 Responder 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.
10.6 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
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u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão
ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.
e) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
f) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
g) Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
h) Arquivar, dentre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento, aditamentos,
relatórios e notificações expedidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1 Entregar os serviços contratados pela CONTRATANTE dentro do prazo contratual;
11.2 Par cipar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação
dos serviços, de reunião de alinhamento de expecta vas contratuais com equipe de técnicos e
gestores da CONTRATANTE;
11.3 Executar os serviços conforme especiﬁcações do Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste documento e na proposta;
11.4 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado
pelo ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Distrito Federal ou à Defensoria Pública do Distrito Federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;
11.6 U lizar empregados devidamente habilitados e com conhecimento dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.7 Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.8 Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida
A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
11.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
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Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
11.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços, prestando os esclarecimentos
julgados necessários.
11.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
11.12 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer a vidade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
11.13 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
11.14 Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e
eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram o Termo de Referência,
no prazo determinado.
11.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
11.16 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
11.17 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;
11.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
11.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou distrital, as normas de
segurança da CONTRATANTE;
11.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.23 Assumir a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da execução dos
serviços;
11.24 Manter o fornecimento dos serviços contratados, de forma con nua e ininterrupta, mesmo
havendo atrasos no pagamento das faturas, devido a possíveis impedimentos de liberação ﬁnanceira
pública oriunda da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;
11.25 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
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11.25 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem
limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.
11.2 Responder pelos danos causados por seus agentes.
11.3 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.

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 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.2 A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
ﬁnanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares,
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) não cumprir integralmente as obrigações constantes no Projeto Básico esta sujeita às sanções
do Decreto 26.851/2006 e 26.993/2006, conforme se segue:
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. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
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.
e) comportar-se de modo inidôneo; ou
f) cometer fraude fiscal.
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13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
13.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
13.2.2 Multa de:
a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
g) 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;
h) 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;
13.3 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1
e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a
anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por
ocorrência;

02

8

Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Básico, do Contrato e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no ﬁcada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA

01

13.5 Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
13.6 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
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na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
13.8 Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419
do Código Civil.
13.9 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.
13.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
13.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
13.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos
especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das partes e a anuência da outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem
interrupção do curso normal da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1 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 nº 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2 Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administra va pela
inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, conforme inciso IX, do art. 55 c/c art. 77 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da CONTRATADA para com a Defensoria Pública do Distrito Federal, decorrentes ou não do
ajuste, serão inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação
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pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR
A Defensoria Pública do Distrito Federal designará Executor ou Comissão Executora para o Contrato,
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia 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
Defensoria Pública do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos conforme os preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do presente Contrato.

Pela CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

Pela CONTRATADA:
______________________________

Testemunhas:
Lúcio Flávio Araújo Cunha
CPF: 867.801.071-15
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Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72

Documento assinado eletronicamente por WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, em 06/10/2021, às 15:18, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 06/10/2021, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71536038 código CRC= 6408D77F.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Anda r, Sa l a 103 - Ba i rro Zona Indus tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Contratos e Convênios
Brasília-DF, 06 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG/DIORF/GECON

À ASSEJUR,
Segue minuta contratual (71536038), após ajustes realizados em decorrência de novo
Projeto Básico (71448312).

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
De acordo.
Wilson Mendes do Nascimento
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, em 06/10/2021, às 15:18, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 06/10/2021, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71544825 código CRC= 45599870.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Anda r, Sa l a 103 - Ba i rro Zona Indus tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF

00401-00008946/2021-43

Despacho DPDF/SUAG/DIORF/GECON 71544825

Doc. SEI/GDF 71544825
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Controle Interno
Brasília-DF, 06 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/DCI

Exma. Defensora Pública-Geral,
Ao cumprimentá-la, o DPDF/DCI corrobora com os entendimentos e recomendações
esposadas no Parecer Técnico no 839/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR (71573064).
Implantadas as adequações, não se veriﬁcarão óbices à pretensa aquisição na
perspectiva do Controle Interno.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO - Matr.0242351-0,
Diretor(a) do Departamento de Controle Interno, em 15/10/2021, às 01:06, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71581766 código CRC= 6C8958B7.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 2º Anda r, Sa l a 219 - Ba i rro Zona Indús tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4309
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Despacho DPDF/DCI 71581766
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Assessoria Jurídica
Parecer Técnico n.º 841/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR

Trata-se de análise do processo administra vo 00401-00008946/2021-43 des nado à
contratação de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e
doutorado em Direito) para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Constam no processo administra vo os seguintes documentos: 01. Portaria nº 170, de
08 de junho de 2021, que ins tui e cons tui Comissão de Análise de Custeio de Cursos de PósGraduação Stricto Sensu com Recursos do PRODEF, para membros da Defensoria Pública do Distrito
Federal, e dá outras providências; 02. Publicação em Bole m de Serviço; 03. Ata da Reunião da
Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF); 04. Memorando Nº 425/2021 DPDF/DPG; 05. Memorando Nº 425/2021 - DPDF/DPG; 06. Decisão n.º 1/2021 - DPDF/DPG;
07. Portaria nº 251, de 23 de agosto de 2021; 08. Despacho - DPDF/DPG; 09. Publicação em Boletim de
Serviço; 10. Memorando Nº 11/2021 - DPDF/DPG/COPROJ; 11. Documento de oﬁcialização da
demanda (69231123); 12. Estudo Técnico Preliminar - DPDF/DPG/COPROJ (69355443); 13. Projeto
básico (69355780); 14. Proposta comercial do Centro Unversitário de Brasília - CEUB; 15. Publicação
de ata em bole m de serviço; 16. Despacho - DPDF/DPG/COPROJ; 17. Despacho - DPDF/SUAG; 18. Email solicitação de orçamento; 19. Proposta do o Ins tuto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e
Pesquisa (IDP) (70602090); 20. Proposta do Centro Universitário IESB (70602284); 21. Proposta do
Centro Unversitário de Brasília - CEUB; 22. Quadro compara vo - curso de mestrado e doutorado em
direito (70602636); 23. Lista de veriﬁcação de conformidade da fase interna da licitação – pesquisa
de preços; 24. Despacho - DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP (70628611); 25. Despacho - DPDF/SUAG;
26. Despacho - DPDF/SUAG/DIORF; 27. Disponibilidade Orçamentária n.º 230/2021 DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF, no valor de R$ 961.886,25 (novecentos e sessenta e um mil oitocentos e
oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) (70697020); 28. Mapa de Riscos (70697678); 29. Ata de
reunião CAPRODF; 30. Despacho - DPDF/SUAG; 31. Despacho - DPDF/SUAG; 32. Minuta de Contrato de
Prestação de Serviços: 33. E-mail UNICEUB; 34. Cer dão; 35. Nota Técnica N.º 65/2021 DPDF/DPG/ASSEJUR (71178653); 36. Decisão n.º 2/2021 - DPDF/DPG; 37. Projeto Básico versão nova
(71448312); 38. Minuta de contrato versão nova (71536038).

É o sumário.

Conforme Nota Técnica N.º 65/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR, o processo administra vo de
contratação pública por inexigibilidade de licitação deverá obedecer ao seguinte rito "1º aprovação do
Estudo Técnico Preliminar e do Projeto Básico pela Autoridade Administra va; 2º Pesquisa de preços
nos termos do Decreto Distrital n.º 39.453/18, além de encaminhamento da sinopse obrigacional e o
objeto contratual almejado às Ins tuições que prestam o serviço de singular natureza para que
possam informar preço; 3º. Após a solicitação de propostas, deverá ser elaborado um Relatório
conclusivo informando qual a melhor proposta que atende as necessidades Ins tucionais, de modo a
dar base técnica para a Decisão Administra va de escolha do fornecedor; 4º. Com o Relatório
Parecer Técnico 841 (71591394)
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Conclusivo elaborado, o processo deverá ser encaminhado para análise jurídica e, após, decisão da
Autoridade Administra va escolhendo a Ins tuição e autorizando a contratação." (documento SEI
n.º 71178653).

Assim, na presente fase, esta ASSEJUR analisará a conformidade do Estudo Técnico
Preliminar e do Projeto Básico, com a norma zação de regência, o Documento de Oﬁcialização de
Demanda e demais que instruem o processo administrativo.
DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

Conforme consta da Instrução Norma va nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre
as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta
no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, u lizado no âmbito da
DPDF como parâmetro a ser seguido em suas próprias contratações, o estudo preliminar, também
chamado de Estudo Técnico Preliminar, possui os os seguintes objetivos:
Dos Estudos Preliminares
Art. 24. Com base no documento que formaliza a demanda,a equipe de
Planejamento da Contratação deve realizar os EstudosPreliminares,
conforme as diretrizes constantes do Anexo III.
§ 1º O documento que materializa os Estudos Preliminares deve conter,
quando couber, o seguinte conteúdo:
I - necessidade da contratação;
II - referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou
entidade, se houver;
III - requisitos da contratação;
IV - es ma va das quan dades, acompanhadas das memórias de cálculo e
dos documentos que lhe dão suporte;
V - levantamento de mercado e jus ﬁca va da escolha do po de solução
a contratar;
VI - estimativas de preços ou preços referenciais;
VII - descrição da solução como um todo;
VIII - jus ﬁca vas para o parcelamento ou não da soluçãoquando
necessária para individualização do objeto;
IX - demonstra vo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos,materiais ou financeiros disponíveis;
X - providências para adequação do ambiente do órgão;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; e
XII - declaração da viabilidade ou não da contratação.
§ 2º Os Estudos Preliminares devem obrigatoriamente contero disposto
nos incisos I, IV, VI, VIII e XII do parágrafo anterior.
§ 3º O órgão ou en dade deverá apresentar jus ﬁca vas no próprio
documento que materializa os Estudos Preliminares quando não
contemplar quaisquer dos incisos de que trata o § 1º deste artigo;
§ 4º Nas contratações que u lizem especiﬁcações padronizadas,em
atenção ao § 4º do art. 20, a equipe de Planejamento da Contratação
Parecer Técnico 841 (71591394)
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atenção ao § 4º do art. 20, a equipe de Planejamento da Contratação
produzirá somente os conteúdos dispostos nos incisos do§ 1º deste ar go
que não forem estabelecidos como padrão.
§ 5º Observado o § 2º deste ar go, nas contratações em queo órgão ou
en dade for gerenciador de um Sistema de Registro dePreços (SRP), deve
ser produzido um Estudo Preliminar especíﬁco para o órgão ou en dade
com o conteúdo previsto nos incisos de I aXII, e outro para a formação da
Ata contendo as informações dos incisos III, IV, V, VI, VII e VIII.
§ 6º Observado o § 2º deste ar go, nas contratações em que o órgão ou
en dade for par cipante de um Sistema de Registro de Preços (SRP), a
equipe de Planejamento da Contratação produzirá as informações dos
incisos I, II, IV, IX, X, XI e XII, visto que as informações dos incisos III, V, VI,
VII e VIII, considerando a totalidade da ata, serão produzidas pelo órgão
gerenciador.

E continua o referido normativo, em seu Anexo III:
ANEXO III
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSPRELIMINARES
1. As contratações devem ser precedidas de Estudos Preliminares para
análise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma
que melhor atenda às necessidades da Administração.
2.São diretrizes gerais para a elaboração dos Estudos Preliminares:
a)Listar e examinar os norma vos que disciplinam os serviços a serem
contratados, de acordo com a sua natureza;
b) Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para
iden ﬁcar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da
Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato,com a
ﬁnalidade de prevenir a ocorrência dessas nos ulteriores Termos de
Referência ou Projetos Básicos;
c) Ao ﬁnal da elaboração dos Estudos Preliminares, avaliar a necessidade
de classificá-los nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
3. São diretrizes especíﬁcas a cada elemento dos Estudos Preliminares as
seguintes:
3.1. Para a identificação da necessidade da contratação:
a) Atentar que a jus ﬁca va da necessidade deve ser fornecida pela
unidade requisitante da contratação.
3.2. Referência aos instrumentos de planejamento do órgão ou en dade,
se houver:
a) Indicar se a contratação está alinhada aos planos ins tuídos pelo órgão
ou en dade tais como Plano de Desenvolvimento Ins tucional ou
Planejamento Estratégico, quando houver;
b) Informar a política pública a que esteja vinculada ou a ser instituída pela
contratação, quando couber.
3.3. Requisitos da contratação:
a) Elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade;
b)No caso de serviços, deﬁnir e jus ﬁcar se o serviço possui natureza
continuada ou não;
c) Incluir, se possível, critérios e prá cas de sustentabilidade que devem
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ser veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da
contratada;
d) Avaliar a duração inicial do contrato de prestação de serviços de
natureza con nuada, que poderá, excepcionalmente, ser superior a 12
meses, e justificar a decisão;
e) Iden ﬁcar a necessidade de a contratada promover a transição
contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas;
f) Elaborar quadro iden ﬁcando as soluções de mercado(produtos,
fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especiﬁcados
e, caso a quan dade de fornecedores seja considerada restrita, veriﬁcar
se os requisitos que limitam a par cipação são realmente indispensáveis,
de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.
3.4. Estimativas das quantidades:
a) Deﬁnir e documentar o método para a es ma va das quan dades a
serem contratadas;
b) Utilizar informações das contratações anteriores, se for ocaso;
c) Incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão
suporte;
d) Para os casos em que houver a necessidade de materiais especíﬁcos,
cuja previsibilidade não se mostra possível antes da contratação,avaliar a
inclusão de mecanismos para tratar essa questão.
3.5. Levantamento de mercado e jus ﬁca va da escolha do po e solução
a contratar:
a) Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações
similares feitas por outros órgãos e en dades, com obje vo de iden ﬁcar
a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor
atendam às necessidades da Administração;
b) Em situações especíﬁcas ou nos casos de complexidade técnica do
objeto, poderá ser realizada audiência pública para coleta de
contribuições a ﬁm de deﬁnir a solução mais adequada visando preservar
a relação custo-benefício;
3.6. Estimativas de preços ou preços referenciais:
a) Deﬁnir e documentar o método para es ma va de preços ou meios de
previsão de preços referenciais, devendo seguir as diretrizes de
norma vo publicado pela Secretaria de Gestão do Ministériodo
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
b) Incluir nos autos as memórias de cálculo da es ma va de preços ou dos
preços referenciais e os documentos que lhe dão suporte;
3.7.Descrição da solução como um todo:
a)
Descrever
todos
os
elementos
que
devem
ser
produzidos/contratados/executados para que a contratação produza
resultados pretendidos pela Administração.
3.8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução:
a) O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada
por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se veriﬁque não
haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de
escala, visando propiciar a ampla par cipação de licitantes,que embora
não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto,
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.
b) Deﬁnir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisível,
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levando em consideração o mercado fornecedor, podendo ser parcelado
caso a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente:
b.1)ser técnica e economicamente viável;
b.2) que não haverá perda de escala; e
b.3) que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da
competitividade;
3.9. Demonstra vo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos,materiais ou financeiros disponíveis:
a) Declarar os bene cios diretos e indiretos que o órgão ou en dade
almeja com a contratação, em termos de economicidade,eﬁcácia,
eﬁciência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos,materiais e
ﬁnanceiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais
posi vos (por exemplo, diminuição do consumo do papel ou energia
elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos
ou serviços oferecidos à sociedade.
3.10. Providências para a adequação do ambiente do órgão:
a) Elaborar cronograma com todas as a vidades necessárias à adequação
do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos e
com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores;
b) Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na
contratação e ﬁscalização dos serviços de acordo com as especiﬁcidades
do objeto a ser contratado;
c) Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos
de a contratação fracassar caso os ajustes não ocorram em tempo.
3.11. Declaração da viabilidade ou não da contratação:
a) Explicitamente declarar que a contratação é viável ou que a contratação
não é viável, jus ﬁcando com base nos elementos anteriores dos Estudos
Preliminares.
4. Sempre que for possível iden ﬁcar os servidores que par ciparão da
ﬁscalização do contrato, os quais poderão ser convidados a par cipar do
Planejamento da Contratação.

In casu, o estudo técnico preliminar - ETP apresentado pela Equipe de Planejamento da
Contratação (69355443), traz em seu bojo regras concernentes à:
I - Necessidade da contratação;
II - Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver;
III - Requisitos da contratação;
IV - Es ma va das quan dades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos
documentos que lhe dão suporte;
V - Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar;
VI - Estimativas de preços ou preços referenciais;
VII - Descrição da solução como um todo;
VIII - Demonstra vo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis;
IX - Declaração da viabilidade ou não da contratação.
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Destaque-se, do ETP, o item sobre a necessidade da contratação:
I - Necessidade da contratação:
Tem-se com objeto a contratação de ins tuição especializada para a
prestação de serviços de oferta de curso de mestrado e doutorado em
Direito, sobre temas relacionados com a missão ins tucional da
Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo por pressuposto de
deliberação a qualidade do curso ofertado, os recursos disponíveis
(humanos, logís cos, materiais e de infraestrutura) e a aﬁnidade temá ca
da formação ofertada com as áreas de concentração da instituição.
Os cursos a serem ofertados têm de demonstrar excelência acadêmica e
aﬁnidade temá ca com a missão ins tucional da Defensoria Pública do
Distrito Federal. Essa missão consiste na realização de polí cas públicas
para a promoção do equilíbrio das relações sociais, na melhoria da
qualidade do atendimento ao cidadão, na ampliação efe va da assistência
jurídica gratuita e das inicia vas estratégicas. Essas inicia vas consistem
em “acompanhar, propor e demandar a implementação de polí cas
voltadas à população carente, grupos vulneráveis e proteção dos direitos
humanos”. Desta feita, é necessário oferecer:
a) disciplinas e conteúdos temá cos relacionados com estes interesses
institucionais;
b) infraestrutura de qualidade com biblioteca constante de expressivo
número de títulos ligados a esses objetivos da Defensoria;
c) um corpo docente com formação anterior e a vidades de pesquisa
nestas áreas de atuação institucional; e
d) enfim, uma formação de excelência.

Não, há, portanto, qualquer mácula no ETP apresentado ou algo que impeça sua
aprovação pela Autoridade Administrativa.

DO PROJETO BÁSICO (71448312).
Após a aprovação da Nota Técnica N.º 65/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR pela Autoridade
Administra va (Decisão n.º 2/2021 - DPDF/DPG), foi elaborado um novo PROJETO BÁSICO, o que
passará a ser analisado.

Como cediço, a elaboração do Projeto Básico faz parte do planejamento da contratação.
Seu conteúdo mínimo é aquele descrito no art. 30 da IN 05/2017 - MPOG:
Art. 30. O Termo de Referência ou Projeto Básico deveconter, no mínimo,
o seguinte conteúdo:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação da contratação;
III - descrição da solução como um todo;
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IV - requisitos da contratação;
V - modelo de execução do objeto;
VI - modelo de gestão do contrato;
VII - critérios de medição e pagamento;
VIII - forma de seleção do fornecedor;
IX - critérios de seleção do fornecedor;
X - es ma vas detalhadas dos preços, com ampla pesquisade mercado
nos termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junhode 2014; e
XI - adequação orçamentária.
§ 1º Nas contratações que u lizem especiﬁcações padronizadas,em
atenção ao § 4º do art. 20, o responsável pela elaboraçãodo Termo de
Referência ou Projeto Básico produzirá somente os itensque não forem
estabelecidos como padrão.
§ 2º Os documentos que compõem a fase de Planejamento daContratação
serão parte integrante do processo administrativo da licitação.

É certo que o Projeto Básico é o "documento que deverá conter os elementos técnicos
capazes de propiciar a avaliação do custo, pela Administração, com a contratação e os elementos
técnicos necessários e suﬁcientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o serviço a ser
contratado e orientara execução e a fiscalização contratual" (Anexo I da IN 05/17).
São diretrizes para a elaboração do Projeto Básico, as constantes no Anexo V da IN
05/17 - MPOG:
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO(PB) OU TERMO DE
REFERÊNCIA (TR)
Devem ser u lizados os modelos de minutas padronizados deTermos de
Referência e Projetos Básicos da Advocacia-Geral União,observadas as
diretrizes dispostas neste anexo.
1. São diretrizes gerais para a elaboração do Projeto Básicoou Termo de
Referência:
1.1. São vedadas especificações que:
a)
por
excessivas,
irrelevantes
ou
desnecessárias,
limitam,injus ﬁcadamente, a compe vidade ou direcionam ou
favoreçam acontratação de prestador específico;
b) não representem a real demanda de desempenho do órgãoou
en dade, não se admi ndo especiﬁcações que deixem de agregarvalor ao
resultado da contratação ou sejam superiores às necessidadesdo órgão ou
entidade;
c) estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente oucom preços
superiores aos de serviços com melhor desempenho.
2. São diretrizes especíﬁcas a cada elemento do Termo deReferência ou
Projeto Básico:
2.1 Declaração do Objeto:
a) Fazer descrição sucinta, com os três elementos essenciaisque compõem
o núcleo do objeto, que é imutável:
a.1. declaração da natureza do objeto;
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a.2. quantitativos; e
a.3. prazo do contrato, incluindo a possibilidade de prorrogaçãodo
contrato, se for o caso.
b) Indicar o código do item a ser contratado em conformidadecom o
Catálogo de Serviços (Catser) do Sistema de ServiçosGerais (Sisg).
2.2. Fundamentação da contratação:
a) Os Estudos Preliminares serão anexos do TR ou PB,quando for possível a
sua divulgação;
b) Quando não for possível divulgar os Estudos Preliminaresdevido a sua
classiﬁcação, conforme a Lei nº 12. 527, de 2011,deverá ser divulgado
como anexo do TR ou PB um extrato das partesque não con verem
informações sigilosas.
2.3. Descrição da solução como um todo:
a) Descrição da solução como um todo extraída dos EstudosPreliminares,
com eventuais atualizações decorrentes de amadurecimentocom relação
à descrição da solução.
2.4. Requisitos da contratação:
a) Transcrever o item "Requisitos da contratação" dos
EstudosPreliminares, com eventuais atualizações, pois após
aprovaçãodesses Estudos Preliminares, a equipe de Planejamento da
Contrataçãopode ter amadurecido com relação aos requisitos que a
soluçãodeverá atender;
b) Enquadrar as categorias proﬁssionais que serão empregadasno serviço
dentro da Classiﬁcação Brasileira de Ocupações(CBO) ou outro que vier
substituí-lo;
c) Estabelecer a exigência da declaração do licitante de quetem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestaçãodos serviços.
Caso seja imprescindível o comparecimento do licitante,desde que
devidamente jus ﬁcado, o órgão deve disponibilizar oslocais de execução
dos serviços a serem vistoriados previamente,devendo tal exigência,
sempre que possível, ser subs tuída pela divulgaçãode fotograﬁas,
plantas, desenhos técnicos e congêneres;
d) Estabelecer a quan dade es mada de deslocamentos e anecessidade
de hospedagem dos empregados, com as respec vas es ma vasde
despesa, nos casos em que a execução de serviços eventualmentevenha a
ocorrer em localidades distintas da sede habitualda prestação do serviço;
e) Estabelecer obrigações da contratante e da contratada,incluindo
deveres específicos e compatíveis com o objeto.
2.5. Modelo de execução do objeto:
a) Descrever a dinâmica do contrato, devendo constar, sempreque
possível:
a.1. a deﬁnição de prazo para início da execução do objeto apar r da
assinatura do contrato, do aceite, da re rada do instrumentoequivalente
ou da ordem de serviços, devendo ser compa vel com anecessidade, a
natureza e a complexidade do objeto;
a.1.1. atentar que o prazo mínimo previsto para início daprestação de
serviços deverá ser o suﬁciente para possibilitar a preparaçãodo prestador
para o fiel cumprimento do contrato.
a.2. a descrição detalhada dos métodos ou ro nas de execuçãodo trabalho
e das etapas a serem executadas;
a.3. a localidade, o horário de funcionamento, dentre outros;
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a.4.a deﬁnição das ro nas da execução, a frequência e aperiodicidade dos
serviços, quando couber;
a.5. os procedimentos, metodologias e tecnologias a seremempregadas,
quando for o caso;
a.6. os deveres e disciplina exigidos;
a.7. o cronograma de realização dos serviços, incluídas todasas tarefas
significativas e seus respectivos prazos;
a.8. demais especiﬁcações que se ﬁzerem necessárias para aexecução dos
serviços.
b) Definir o método para quantificar os volumes de serviçosa demandar ao
longo do contrato, se for o caso, devidamente justificado.
c)Deﬁnir os mecanismos para os casos em que houver anecessidade de
materiais especíﬁcos, cuja previsibilidade não se mostrapossível antes da
contratação, se for o caso;
d) Deﬁnir o modelo de Ordem de Serviço que será u lizadonas etapas de
solicitação, acompanhamento, avaliação e atestação dosserviços, sempre
que a prestação do serviço seja realizada por meiode tarefas especíﬁcas
ou em etapas e haja necessidade de autorizaçãoexpressa prevista em
contrato, conforme modelo previsto no AnexoV-A, devendo conter, no
mínimo:
d.1) a identificação do pedido;
d.2) a identificação da contratada;
d.3) a definição e especificação dos serviços a serem realizados;
d.4)a prévia es ma va da quan dade de horas demandadasna realização
da a vidade designada, com a respec va metodologiau lizada para a sua
quan ﬁcação, nos casos em que a única opçãoviável for a remuneração de
serviços por horas trabalhadas;
d.5) demais detalhamentos compa veis com a forma da prestaçãodos
serviços;
d.6) o local de realização dos serviços;
d.7) os recursos financeiros;
d.8) os critérios de avaliação dos serviços a serem realizados;e
d.9) a iden ﬁcação dos responsáveis pela solicitação, avaliaçãoe ateste
dos serviços realizados, os quais não podem ter nenhumvínculo com a
empresa contratada.
e) Na contratação de serviços de natureza intelectual ououtro serviço que
o órgão ou en dade iden ﬁque a necessidade,deverá ser estabelecida
como obrigação da contratada realizar a transiçãocontratual com
transferência de conhecimento, tecnologia e técnicasempregadas, sem
perda de informações, podendo exigir, inclusive,a capacitação dos
técnicos da contratante ou da nova empresaque con nuará a execução
dos serviços;
f) Definir com base nas informações dos Estudos Preliminares:
f.1.se haverá ou não possibilidade de subcontratação departe do objeto,
e, em caso afirmativo, identificar a parte que pode sersubcontratada;
f.2. se haverá ou não obrigação de subcontratação de partedo objeto de
ME ou EPP;
f.3. se haverá ou não possibilidade de as empresas concorreremem
consórcio.
2.6. Modelo de gestão do contrato e critérios de medição epagamento:
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a) Definir os atores que participarão da gestão do contrato;
b) Deﬁnir os mecanismos de comunicação a serem estabelecidosentre o
órgão ou entidade e a prestadora de serviços;
c) Atentar que, no caso de serviços que devam ser implementadospor
etapas ou no caso de serviço prestado com regimede mão de obra
exclusiva, os quais necessitem de alocação grada vade pessoal, os
pagamentos à contratada devem ser realizados emconformidade com
esses critérios;
d) Deﬁnir a forma de aferição/medição do serviço para efeitode
pagamento com base no resultado, conforme as seguintes diretrizes,no
que couber:
d.1. estabelecer a unidade de medida adequada para o po deserviço a
ser contratado, de forma que permita a mensuração dosresultados para o
pagamento da contratada e elimine a possibilidadede remunerar as
empresas com base na quan dade de horas de serviçoou por postos de
trabalho, observando que:
d.1.1. excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneraçãoda
contratada por quan dade de horas de serviço, devendoser deﬁnido o
método de cálculo para quantidade, qualificação damão de obra e tipos de
serviços sob demanda, bem como para manutençãopreven va, se for o
caso;
d.1.2. excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneraçãoda
contratada por postos de trabalho, devendo ser deﬁnidoo método de
cálculo para quantidades e tipos de postos necessários àcontratação;
d.1.3. na adoção da unidade de medida por postos de trabalhoou horas de
serviço, admite-se a ﬂexibilização da execução daa vidade ao longo do
horário de expediente, vedando-se a realizaçãode horas extras ou
pagamento de adicionais não previstos nem es madosoriginariamente no
ato convocatório.
d.2. estabelecer a produ vidade de referência ou os critériosde
adequação do serviço à qualidade esperada, de acordo com aunidade de
medida adotada para a execução do objeto, sendo expressapelo
quan ta vo sico do serviço ou por outros mecanismos capazesde aferir a
qualidade, seguindo-se, entre outros, os parâmetros indicadosnos
Cadernos de Logística;
d.3. iden ﬁcar os indicadores mínimos de desempenho paraaferição da
qualidade esperada da prestação dos serviços, com basenas seguintes
diretrizes:
d.3.1. considerar as a vidades mais relevantes ou crí cas queimpliquem
na qualidade da prestação dos serviços e nos resultadosesperados;
d.3.2. prever fatores que estejam fora do controle do prestadore que
possam interferir no atendimento das metas;
d.3.3. os indicadores deverão ser obje vamente mensuráveise
compreensíveis, de preferência facilmente coletáveis, relevantes
eadequados à natureza e características do serviço;
d.3.4. evitar indicadores complexos ou sobrepostos.
d.4. descrever detalhadamente, de acordo com o previsto nasubalínea
"d.3" acima, os indicadores mínimos de desempenho esperados,em
relação à natureza do serviço, com a ﬁnalidade de adequaro pagamento à
conformidade dos serviços prestados e dos resultadosefe vamente
obtidos, devendo conter, dentre outros requisitos:
d.4.1.indicadores e metas es pulados de forma sistemá ca,de modo que
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possam contribuir cumula vamente para o resultadoglobal do serviço e
não interfiram negativamente uns nos outros;
d.4.2. indicadores que reﬂitam fatores que estão sob controledo
prestador do serviço;
d.4.3. metas realistas
comparaçãoapropriada;

e

deﬁnidas

com

base

em

uma

d.4.4. previsão de nível de desconformidade dos serviçosque, além do
redimensionamento dos pagamentos, ensejará penalidadesà contratada
e/ou a rescisão unilateral do contrato;
d.4.5. registros, controles e informações que deverão serprestados pela
contratada, se for o caso;
d.4.6. previsão de que os pagamentos deverão ser proporcionaisao
atendimento das metas estabelecidas no ato convocatório,observando-se
o seguinte:
1. as adequações nos pagamentos estarão limitadas a umafaixa especíﬁca
de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitaráao
redimensionamento no pagamento e às sanções legais, se for ocaso;
2. na determinação da faixa de tolerância de que trata aalínea anterior,
considerar-se-á a importância da a vidade, com menorou nenhuma
margem de tolerância para as a vidades consideradasrelevantes ou
críticas; e
3. o não atendimento das metas, por ínﬁma ou pequenadiferença, em
indicadores não relevantes ou crí cos, a critério doórgão ou en dade,
poderá ser objeto apenas de no ﬁcação nas primeirasocorrências, de
modo a não comprometer a continuidade dacontratação.
d.5. O Instrumento de Medição do Resultado (IMR) ou seusubs tuto,
quando u lizado, deve ocorrer, preferencialmente, pormeio de
ferramentas informa zadas para veriﬁcação do resultado,quanto à
qualidade e quantidade pactuadas;
e) Deﬁnir os demais mecanismos de controle que serão u lizadospara
ﬁscalizar a prestação dos serviços, adequados à naturezados serviços,
quando couber;
f) Deﬁnir o método de avaliação da conformidade dos produtose dos
serviços entregues com relação às especiﬁcações técnicase com a
proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório;
g)Deﬁnir o método de avaliação da conformidade dos produtose dos
serviços entregues com relação aos termos contratuais ecom a proposta
da contratada, com vistas ao recebimento definitivo;
h) Deﬁnir o procedimento de veriﬁcação do cumprimento daobrigação da
contratada de manter todas as condições nas quais ocontrato foi assinado
durante todo o seu período de execução;
i) Deﬁnir uma lista de veriﬁcação para os aceites provisórioe deﬁni vo, a
serem usadas durante a fiscalização do contrato, se foro caso;
j) Deﬁnir as sanções, glosas e condições para rescisão
contratual,devidamente jus ﬁcadas e os respec vos procedimentos
paraaplicação, u lizando como referencial os modelos de minutas
padronizadosde atos convocatórios e contratos da Advocacia-Geral
daUnião, bem como às seguintes diretrizes:
j.1. relacionar as sanções previstas nas Leis nº 8.666, de1993, e nº 10.520,
de 2002, conforme o caso, às obrigações dacontratada estabelecidas no
modelo de execução do objeto;
j.2. deﬁnir o rigor das sanções de que trata o subitem j.1, demodo que
Parecer Técnico 841 (71591394)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 286

sejam proporcionais ao prejuízo causado pela desconformidade;
j.3.No caso de multa:
j.3.1. deﬁnir o cálculo da multa por atraso (injus ﬁcado)para início ou
atraso durante a execução da prestação dos serviços;
j.3.2. deﬁnir a forma de cálculo da multa de modo que sejao mais simples
possível;
j.3.3. deﬁnir as providências a serem realizadas no caso demultas
reincidentes e cumulativas, a exemplo de rescisão contratual;
j.3.4. deﬁnir o processo de aferição do nível de desconformidadedos
serviços que leva à multa;
j.4. deﬁnir as condições para aplicações de glosas, bem comoas
respectivas formas de cálculo.
k) Definir as garantias de execução contratual, quando necessário.
k.1. No caso de serviços com regime de dedicação exclusivade mão de
obra, avaliar a inclusão de exigências de que a garan apossua previsão de
cobertura para o pagamento de encargos trabalhistase previdenciários
não quitados pela contratada.
2.7 Forma de seleção do fornecedor:
a) Estabelecer a classiﬁcação dos serviços, conforme arts. 14a 17 desta
Instrução Normativa e legislação correlata;
b)
Iden ﬁcar
a
forma
de
selecionar
o
(licitação,inexigibilidade, dispensa), justificando a escolha;

fornecedor

c) No caso de a seleção do fornecedor ocorrer por processolicitatório,
enquadrar o serviço como comum ou não, para ﬁns dodisposto no art. 4º
do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
2.8 Critérios de seleção do fornecedor:
a) Deﬁnir os critérios
contratação,atentando para:

de

habilitação

indicados

para

a

a.1. analisar e iden ﬁcar os critérios de qualiﬁcação econômicoﬁnanceirasa serem exigidos, considerando a prestação dosserviços e os
riscos da contratação;
a.2. analisar e iden ﬁcar os critérios de qualiﬁcação técnicaa serem
exigidos, considerando a prestação dos serviços e os riscos dacontratação;
b) Deﬁnir os critérios técnicos obrigatórios indicados para acontratação
que deverão se basear nos requisitos técnicos especiﬁcadosna seção
"Requisitos da contratação";
c) No caso de licitações técnica e preço ou melhor técnica,deﬁnir os
critérios técnicos pontuáveis, indicados para a contratação,que deverão se
basear nos requisitos técnicos especiﬁcados na seção"Requisitos da
contratação";
d) Deﬁnir os critérios de aceitabilidade de preços, com ﬁxaçãode preços
máximos aceitáveis, tanto globais quanto unitários;
e) Definir os critérios de julgamento das propostas, incluindo:
e.1. os critérios de preferência e desempate aplicáveis;
e.2. margem de preferência, se aplicável.
2.9 Estimativa de preços e preços referenciais:
a) Reﬁnar, se for necessário, a es ma va de preços ou meiosde previsão
de preços referenciais realizados nos Estudos Preliminares;
b)No caso de serviços com regime de dedicação exclusivade mão de obra,
o custo es mado da contratação deve contemplar ovalor máximo global e
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mensal estabelecido em decorrência da iden ﬁcaçãodos elementos que
compõem o preço dos serviços, definidosda seguinte forma:
b.1. por meio do preenchimento da planilha de custos eformação de
preços, observados os custos dos itens referentes aoserviço, podendo ser
mo vadamente dispensada naquelas contrataçõesem que a natureza do
seu objeto torne inviável ou desnecessárioo detalhamento dos custos
para aferição da exequibilidade dos preçospraticados;
b.2. por meio de fundamentada pesquisa dos preços pra cadosno
mercado em contratações similares; ou ainda por meio daadoção de
valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes,valores
oﬁciais de referência, tarifas públicas ou outrosequivalentes, se for o
caso; e
b.3. previsão de regras claras quanto à composição dos custosque
impactem no valor global das propostas das licitantes, principalmenteno
que se refere a regras de depreciação de equipamentosa serem u lizados
no serviço.
2.10 Adequação orçamentária:
a) Indicar a dotação orçamentária da contratação.

Dito isso, o Projeto Básico - PB apresentado pela Equipe de Planejamento da
Contratação (71232046), traz em seu bojo as seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO;
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO;
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO;
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS;
5. DA JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E RAZÃO DA ESCOLHA DO
EXECUTANTE DO SERVIÇO;
6.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO;
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO;
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE;
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;
10. DA SUBCONTRATAÇÃO;
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA;
12. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO E DEVERES DOS MEMBROS DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO DF;
13. RESULTADOS ESPERADOS;
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO;
15. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO;
16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO ;
17. DO PAGAMENTO;
18. GARANTIA DA EXECUÇÃO;
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS;
Parecer Técnico 841 (71591394)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 288

20. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DO EXECUTOR DOS SERVIÇOS.
21. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO;
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS;
23. DO FORO;
24. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO.
Sobre o projeto básico, ensina a doutrina especializada:
A expressão “projeto básico” tem conteúdo deﬁnido de forma precisa na
Lei (inc. IX do art. 6º da Lei nº 8.666/93). Não se trata de uma deﬁnição
qualquer, mas da mais ampla, precisa e importante de toda a ordem
jurídica que regula a contratação pública. Não há, em toda a legislação
sobre o tema, uma definição mais feliz do que a de projeto básico.
É preciso respeitar a máxima que diz: “cada macaco no seu galho”. Assim,
o termo de referência existe para responder à pergunta: qual a
necessidade? O projeto básico responde a: qual a solução
(objeto)? Da mesma forma, a planilha de quan ta vos e preços unitários
responde a uma terceira indagação: quanto custa a solução deﬁnida? Cada
uma dessas questões traduz uma etapa do planejamento e devem ser
materializadas em instrumentos diferentes com rótulos dis ntos.
Portanto, o conteúdo de cada uma das providências realizadas em cada
etapa do planejamento da contratação deve ter um rótulo para designá-la,
sob pena de não se conseguir viabilizar uma comunicação adequada.
É razoável aceitar o argumento de que, em determinadas
situações, haverá um ganho em eﬁciência se o termo de referência,
além de deﬁnir a necessidade, também indicar a solução. A propósito,
essa é a nossa opinião. O que não é razoável é aceitar a aﬁrmação de
que termo de referência e projeto básico são a mesma coisa. (in O
Processo de Contratação Pública – Fases, etapas e atos / Renato Geraldo
Mendes. Curitiba: Zênite, 2012. P. 123).

Acerca da singularidade, ensina a doutrina especializada:

Reside, precisamente nesse ponto, o nó górdio da questão, pois a
deﬁnição da singularidade do objeto deve: ser a) estabelecida
exclusivamente à luz do interesse público; b) ser jus ﬁcada sob os
princípios que informam a ação de toda a Administração Pública, lato
sensu, expressamente declarados no art. 37, da Cons tuição Federal,
quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; c)
observar que, no caso de projeto básico ou execu vo, existem
requisitos próprios arrolados no arts. 12 e 111 da Lei nº 8.666/1993; d) visar
à realização do bem comum, alvo permanente da Administração
Pública; e) ser ins tuída sem estabelecer preferência em razão da
nacionalidade, da naturalidade, da sede ou do domicílio do futuro
contratado, nem fundar-se em circunstância imper nente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato.
Somente depois de deﬁnir o objeto que pretende contratar é que a
Administração Pública deverá buscar o proﬁssional para executá-lo.
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Nunca, em hipótese nenhuma, procede-se de forma inversa. Aqui, a
ordem dos fatores altera a equação, pois quando se parte da deﬁnição do
proﬁssional, certamente se agregam ao objeto caracterís cas
que individualizam o executor do serviço. (in Contratação direta sem
licitação:
dispensa
de
licitação:
inexigibilidade
de
licitação: procedimentos para a contratação sem licitação; jus ﬁca va de
preços; inviabilidade de compe ção; emergência; fracionamento;
parcelamento; comentários às modalidades de licitação, inclusive o
pregão: procedimentos exigidos para a regularidade da contratação direta
/ Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. 10. ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte:
Fórum, 2016. P. 525/526).

A douta Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF , assim se manifestou quando da
concessão de bolsa para o custeio de mestrado em Direito de seus procuradores:
EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25, II c/c ART. 13, VI, LEI N.
8.666/93. QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL
POS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO E DESENVOLVIMENTO
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV. RESOlUÇÃO N. 01/2013 DO FUNDO
PRÓ-JURÍDICO. CUSTEIO PARCIAl. EQUIDADE. A contratação direta para
capacitação de servidores, a teor do art. 25, II. c/c art. 13, VI, ambos da Lei
n 8.666/93, somente pode ser viabilizada mediante jus ﬁca va formal
que demonstre a prestação de serviço técnico proﬁssional especializado
por ins tuição de notória especialização, cujo objeto seja singular e
condizente com as atribuições do agente público; Custeio total indeferido
pelo Conselho do Fundo PRÓJURíDICO. Necessidade de disciplina do
custeio parcial de cursos de especiliazaçáo, mestrado e doutorado. À
mingua de norma especíﬁca ou analógica, viável recurso à equidade para
deﬁnição do valor a ser custeado. Parecer pela viabilidade do custeio
atendidos os requisitos expostos no opinativo.
Extrai-se do referido parecer:
Com efeito, a contratação de proﬁssionais qualiﬁcados para a realização
de cursos de aperfeiçoamento de pessoal, que não sejam padronizados,
mecanizados, é, em geral, uma situação que se enquadra dentre as
hipóteses de contratação direta, por inviabilidade de compe ção. Tal
situação geralmente se amolda ao permissivo plasmado no ar go 25, II c/c
art. 13, VI, ambos da Lei n." 8.666/93. De fato, cada possível instrutor tem
caracterís cas próprias, incomparáveis, como experiência anterior,
currículo, áreas de especialização, publicações etc. Para a contratação de
tais proﬁssionais ou empresas especializadas, no entanto, é necessária a
comprovação da singularidade dos serviços a serem prestados, bem como
da notória especialização dos executores.
Na esteira de precedentes expedidos por esta Casa (Pareceres nv.
455/2004 e n. 331/2004, ambos da PROCAD), as ações de capacitação e
aperfeiçoamento de servidores públicos têm, em geral, natureza singular.
Diriqemse ás atribuições peculiares de determinado ente ou órgão, além
de se tratar de cursos que exigem a escolha de proﬁssionais renomados,
segundo o julgamento do administrador. O ajuste sob exame visa
subsumir-se à inexigibilidade de licitação por ser serviço técnico
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proﬁssional especializado de natureza singular, mediante fornecimento
por instituição de notória especialização.
O interesse desta Procuradoria-Geral é a contratação de ins tuição que
ofereça conceituado curso de Mestrado rela vo à especialização em
Direito Tributário.
É cediço que a opção da contratação com base na inexigibilidade do
procedimento licitatório deve pautar-se pela observância dos princípios
que regem a Administração, dentre os quais, destacamos o da moralidade,
o da impessoalidade e o da eﬁciência. Não pode ser inﬂuenciada por
preferências subje vas. Avulta, por conseguinte, em contratações como a
presente, a necessidade de se consignar detalhadamente nos autos a
jus ﬁca va da Administração para a escolha da ins tuição interessada
(art. 26, parágrafo único, inc. II,Lei n. 8.666/93).

In casu, a pretensão da DPDF é a contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu
de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas
neste instrumento e seus anexos, seguindo os obje vos previamente ﬁxados na Resolução CSDPDF
n.º 206 de 08 de julho de 2019, que regulamenta o afastamento para estudos de pósgraduação e o
custeio da qualiﬁcação proﬁssional dos Defensores Públicos do Distrito Federal, dos quais destaca-se
o artigo 7º:
DA RESOLUÇÃO CSDPDF N.º 206/19:
Art. 7º A celebração de convênios onerosos para o custeio de cursos de
pósgraduação stricto sensu deverá observar os seguintes requisitos: 4 a) o
curso deverá apresentar per nência temá ca com as atribuições
ins tucionais da Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo admi dos,
também, cursos de natureza interdisciplinar ou voltados à gestão pública;
e b) o curso de pós-graduação stricto sensu nacional deverá ter
reconhecimento com conceito mínimo CAPES 04 (quatro).

CONCLUSÃO.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal ASSEJUR/DPDF opina pela aprovação do Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Projeto Básico.

Recomenda-se o retorno do processado para a SUAG/DPDF a ﬁm de renovar a pesquisa
de preços, conforme MAPA DE RISCOS (70697678) e Nota Técnica n.º 65 (71178653):"O processo
deverá se desenvolver observando os seguintes parâmetros: 1º aprovação do Estudo Técnico
Preliminar e do Projeto Básico pela Autoridade Administra va; 2º Pesquisa de preços nos termos
do Decreto Distrital n.º 39.453/18, além de encaminhamento da sinopse obrigacional e o objeto
contratual almejado às Ins tuições que prestam o serviço de singular natureza para que possam
informar preço; 3º. Após a solicitação de propostas, deverá ser elaborado um Relatório
conclusivo informando qual a melhor proposta que atende as necessidades Ins tucionais, de
modo a dar base técnica para a Decisão Administra va de escolha do fornecedor; 4º. Com o
Relatório Conclusivo elaborado, o processo deverá ser encaminhado para análise jurídica e, após,
decisão da Autoridade Administrativa escolhendo a Instituição e autorizando a contratação."
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De tudo, dê-se vista ao ilmo. Controlador Interno da DPDF para ﬁns de ciência e
acompanhamento.

É o parecer.
À superior consideração.
Respeitosamente,

VALTER GONDIM PEREIRA.
ASSESSOR JURÍDICO DA DPDF.
DEFENSOR PÚBLICO.

Documento assinado eletronicamente por VALTER GONDIM PEREIRA - Matr.0084985-5,
Assessor(a) Jurídico(a), em 06/10/2021, às 20:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71591394 código CRC= 9808A997.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 3º Anda r, Sa l a 310 - Ba i rro Zona Indús tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4340
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Defensoria Pública-Geral
Brasília-DF, 06 de outubro de 2021.

Decisão n.º 3/2021 - DPDF/DPG

Acolho integralmente o Parecer Técnico n. 841 da Assessoria Jurídica (documento sei n.
71591394), o qual adoto como razão para decidir pela aprovação do Estudo Técnico Preliminar - ETP n.
69355443 e do Projeto Básico ("termo de referência 4") n. 71448312.
Ademais, acolho a recomendação con da no mencionado parecer e determino o retorno
do processado para a SUAG/DPDF a ﬁm de renovar a pesquisa de preços, conforme MAPA DE RISCOS
(documento sei n. 70697678) e Nota Técnica nº 65 (documento sei n. 71178653).
Por fim, ao DCI, para acompanhamento.
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 07/10/2021, às 18:28, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71592689 código CRC= B11C3F56.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 3º Anda r, Sa l a 301 - Ba i rro Zona Indús tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4300
00401-00008946/2021-43
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 07 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG

À
Diretoria de Apoio Operacional,

Trata-se do processo administra vo 00401-00008946/2021-43 des nado à contratação
de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado em
Direito) para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.

Consta no Parecer Técnico nº 841/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR ( 71591394), a
recomendação de renovar a pesquisa de preços, conforme MAPA DE RISCOS (70697678) e Nota
Técnica n.º 65 (71178653): "2º Pesquisa de preços nos termos do Decreto Distrital n.º 39.453/18,
além de encaminhamento da sinopse obrigacional e o objeto contratual almejado às Ins tuições
que prestam o serviço de singular natureza para que possam informar preço;"

Isto posto, encaminho os autos para ciência, com vistas ao setor competente para
atendimento à aludida recomendação, com brevidade.

Ato con nuo, o processo deverá ser encaminhado à Equipe de Planejamento da
Contratação para emissão do Relatório Conclusivo, por meio do qual será informando qual a
proposta/fornecedor que melhor atende às necessidades Ins tucionais, com vistas a
subsidiar superior Decisão Administrativa.

FEBO CÂMARA GONÇALVES
Subsecretário de Administração Geral
Documento assinado eletronicamente por FEBO CAMARA GONÇALVES - Matr.0240884-8,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 07/10/2021, às 09:48, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71602698 código CRC= E88E23B0.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Anda r, Sa l a 105 - Ba i rro Zona Indus tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4587
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Correspondência Eletrônica - 71642868
Data de Envio:
07/10/2021 13:31:20
De:
DPDF/Escola de Assistência Jurídica <easjur@defensoria.df.gov.br>
Para:
eveninavila@yahoo.com.br
Assunto:
contratação de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado em Direito)
para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Mensagem:
Contratação de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado em
Direito) para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Anexos:
Despacho_71494872.pdf
Termo_de_Referencia_71448312.pdf
Correspondencia_Eletronica_71530053.pdf
Despacho_71535791.pdf
Contrato_71536038.pdf
Despacho_71544825.pdf
Despacho_71602698.pdf
Parecer_Tecnico_71591394.pdf

Correspondência Eletrônica DPDF/EASJUR 71642868
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Manifestação de atendimento aos Requisitos
Departamento Pesquisa de Preço
ter 05/10/2021 18:11
Itens Enviados
Para:mestrado.atendimento@idp.edu.br
Cc:ppdg.atendimento@idp.edu.br

<mestrado.atendimento@idp.edu.br>;

<ppdg.atendimento@idp.edu.br>;

 2 anexos (678 KB)
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF. Proposta Doutorado (1).pdf; DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL –
DPDF. Proposta Doutorado (2).pdf;

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Trata-se do procedimento Administrativo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Cursos de Pós Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado em Direito) para os membros da Defensoria
Publica do Distrito Federal.
Agradecemos o envio da proposta para participação no procedimento da melhor escolha. Ao mesmo tempo
que, solicitamos manifestação dessa Instituição, com maior brevidade possível, sobre o atendimento dos
Requisitos da Contratação a seguir:
a) Reconhecimento do Curso pelo Ministério de Educação (MEC);
b) Reconhecimentos dos cursos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c)Obtenção de Biblioteca jurídica com expressivo número de títulos relacionados com os interesses
institucionais;
d) Obter formação de no mínimo de três turmas formadas;
Oferecimento de Ensino voltado para a formação no (a);
a) formulação de políticas públicas;
b) aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão;
c) ampliação da assistência jurídica gratuita e das iniciativas estratégicas;
d) promoção dos direitos humanos.
Atenciosamente,
Rebeca Antunes da Silva
Chefe do Departamento de Pesquisa de Preço e PLS
Substituta

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search
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Lida: Read: Enc: Manifestação de atendimento aos Requisitos
LINCOLN PHILIPE MARTINS BARBOSA <lincoln.barbosa@idp.edu.br>
qua 06/10/2021 15:20
Para:Departamento

Pesquisa de Preço <dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br>;

A sua mensagem:
Para:
Assunto: Read: Enc: Manifestação de atendimento aos Requisitos
Enviado: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 15:20:29 (UTC-03:00) Brasília
foi lida em: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 15:20:23 (UTC-03:00) Brasília.

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search

E-mail - Manifestação de Requerimento (71685035)
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Manifestação de atendimento aos Requisitos
Departamento Pesquisa de Preço
ter 05/10/2021 18:16
Itens Enviados
Para:denis.santos@iesb.br

<denis.santos@iesb.br>;

 1 anexos (185 KB)
Proposta DIREITOS SOCIAIS E PROCESSOS REIVINDICATÓRIOS -2021 - DPDF (1) (002).pdf;

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Trata-se do procedimento Administrativo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Cursos de Pós Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado em Direito) para os membros da Defensoria
Publica do Distrito Federal.
Agradecemos o envio da proposta para participação no procedimento da melhor escolha. Ao
mesmo tempo que, solicitamos manifestação dessa Instituição, com maior brevidade possível, sobre o
atendimento dos Requisitos da Contratação a seguir:
a) Reconhecimento do Curso pelo Ministério de Educação (MEC);
b) Reconhecimentos dos cursos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c)Obtenção de Biblioteca jurídica com expressivo número de títulos relacionados com os interesses
institucionais;
d) Obter formação de no mínimo de três turmas formadas;
Oferecimento de Ensino voltado para a formação no (a);
a) formulação de políticas públicas;
b) aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão;
c) ampliação da assistência jurídica gratuita e das iniciativas estratégicas;
d) promoção dos direitos humanos.
Atenciosamente,
Rebeca Antunes da Silva
Chefe do Departamento de Pesquisa de Preço e PLS
Substituta
(61) 2196-4469

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox
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Lida: Manifestação de atendimento aos Requisitos
Denis Cordeiros dos Santos <denis.santos@iesb.br>
qui 07/10/2021 09:28
Para:Departamento

Pesquisa de Preço <dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br>;

A sua mensagem:
Para:
Assunto: Manifestação de atendimento aos Requisitos
Enviado: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 09:28:53 (UTC-03:00) Brasília
foi lida em: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 09:28:48 (UTC-03:00) Brasília.

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search

E-mail - Manifestação de Requerimento (71685035)
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Re: Manifestação de atendimento aos Requisitos
Marcelo Dias Varella <marcelo.varella@ceub.edu.br>
qua 06/10/2021 18:14
Para:Departamento

Pesquisa de Preço <dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br>;

Cc:mestrado@uniceub.br

<mestrado@uniceub.br>;

A
Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
A/C: Sra. Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço
NESTA
REF.: Manifestação de atendimento aos Requisitos

Prezada Senhora,
Conforme solicitado, na forma como exposto pela proposta assinada pelo DD. Diretor do ICPD/UNICEUB,
seguem abaixo algumas informações sobre o Programa de Mestrado e Doutorado em Direito desta
instituição.

·

Os cursos de Mestrado e Doutorado do UNICEUB são avaliados pela Capes com a Nota 5 (cinco),

conforme informação pública, disponível no site da Capes, portanto superior a nota 4 indicada no email
enviado;
·

A Biblioteca do CEUB possui 300 mil livros e 19 mil periódicos, sendo que a maioria das obras se

refere a área jurídica, tendo uma das maiores bibliotecas do país, sobretudo na área jurídica;
·

O curso de Mestrado em Direito teve início em 2003, portanto, há mais de 18 anos. O curso de

Doutorado em Direito teve início em 2010, com mais de uma década formando Doutores;
·

O Programa tem duas áreas de concentração e quatro linhas de pesquisa, todas relacionadas a

Direito e Políticas Públicas;
·

Há diferentes linhas de pesquisa e disciplinas relacionadas ao “aperfeiçoamento do atendimento ao

cidadão”, como a linha de pesquisa sobre cidadania, consumidor, processo civil, entre outro;
·

O Programa de Mestrado tem disciplinas específicas sobre a proteção dos direitos humanos, além do

tema ser objeto de mais de uma dezena de disciplinas, como direito constitucional comparado, tópicos
especiais de direito constitucional, proteção da pessoa, entre outros.

Cordialmente,
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox
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Prof. Marcelo D. Varella
Coordenador do Curso

Em ter., 5 de out. de 2021 às 18:19, Departamento Pesquisa de Preço <dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br> escreveu:
DEFENSORIA PÚBLICA
DISTRITO FEDERAL

Trata-se do procedimento Administrativo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Cursos de Pós
Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado em Direito) para os membros da Defensoria Publica do Distrito Federal.
Agradecemos o envio da proposta para participação no procedimento da melhor escolha. Ao mesmo tempo que, solicitamos
manifestação dessa Instituição, com maior brevidade possível, sobre o atendimento dos Requisitos da Contratação a seguir:
a) Reconhecimento do Curso pelo Ministério de Educação (MEC);
b) Reconhecimentos dos cursos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c)Obtenção de Biblioteca jurídica com expressivo número de títulos relacionados com os interesses institucionais;
d) Obter formação de no mínimo de três turmas formadas;
Oferecimento de Ensino voltado para a formação no (a);
a) formulação de políticas públicas;
b) aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão;
c) ampliação da assistência jurídica gratuita e das iniciativas estratégicas;
d) promoção dos direitos humanos.
Atenciosamente,
Rebeca Antunes da Silva
Chefe do Departamento de Pesquisa de Preço e PLS
Substituta
(61) 2196-4469

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox
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Enc: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de
Mestrado e Doutorado em Direito
Departamento Pesquisa de Preço
qui 07/10/2021 13:35
Itens Enviados
Para:rjacobi@cic.unb.br

<rjacobi@cic.unb.br>;

 1 anexos (82 KB)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf;

De: Departamento Pesquisa de Preço
Enviado: quarta-feira, 15 de setembro de 2021 15:11
Para: rjacobi@cic.unb.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado e Doutorado em Direito

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Empresa: Universidade de Brasília – UnB
Telefone: (61) 3307-2702
E-mail: rjacobi@cic.unb.br
A/C: Ricardo Jacobi
Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para
contratação de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme Especificação Técnica em anexo.
A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as
seguintes informações:
Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração
da proposta;
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search

E-mail - Solicitação de Orçamento (71685166)
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Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br C/C edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 15 de Setembro de 2021.
Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado
e Doutorado em Direito
Departamento Pesquisa de Preço
qua 06/10/2021 16:47
Itens Enviados
Para:mestradodireito@udf.edu.br

<mestradodireito@udf.edu.br>;

 1 anexos (82 KB)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf;

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Empresa: UDF
Telefone: (61) 3704-8892
E-mail: mestradodireito@udf.edu.br

Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para
contratação de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme Especificação Técnica em anexo.

A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as
seguintes informações:
Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração
da proposta;
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br C/Cedilene.carvalho@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 06 de Outubro de 2021.
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search
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Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/search
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Enc: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de
Mestrado e Doutorado em Direito
Departamento Pesquisa de Preço
qua 06/10/2021 16:42
Itens Enviados
Para:planejamentopos@ucb.br

<planejamentopos@ucb.br>;

 1 anexos (82 KB)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf;

De: Departamento Pesquisa de Preço
Enviado: quinta-feira, 16 de setembro de 2021 17:45
Para: filipe.gomes@ucb.br
Assunto: Enc: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado e Doutorado em Direito

De: Departamento Pesquisa de Preço
Enviado: quarta-feira, 15 de setembro de 2021 15:14
Para: leonardo.santos@ucb.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Contratação de Curso de Mestrado e Doutorado em Direito

DEFENSORIA PÚBLICA
D I S T R I T O

F E D E R A L

Empresa: Universidade Católica do Brasília - UCB
Telefone: (61) 3356-9000
E-mail: leonardo.santos@ucb.br

Senhor (a) Representante,
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF solicita a V. Senhoria proposta para
contratação de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme Especificação Técnica em anexo.
A proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contendo as
seguintes informações:
Em arquivo PDF timbrado da empresa, contendo:
Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato;
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail
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Data, identificação (nome, função/cargo) e assinatura do responsável pela elaboração
da proposta;
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias;
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
CNPJ: 12.219.624/0001-83
Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Sala 101,
Brasília-DF - CEP: 71.200-219.
Responsável pela solicitação: Edilene Barbosa
Fone: (61) 2196-4469
E-mail: dpp.dpdf@defensoria.df.gov.br C/C edilene.carvalho@defensoria.df.gov.br

Brasília-DF, 15 de Setembro de 2021.
Rebeca Antunes da Silva
Assessora do Departamento de Pesquisa de Preço

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail

E-mail - Solicitação de Orçamento (71685166)
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Compras.gov.br

Texto/Termos pesquisados: Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado em Direito)
Pesquisando em: Objeto, Descrição Sumária, Descrição Completa
Não existe licitação para o critério informado.
Voltar

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp
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ALUNO ONLINE

SOBRE

CURSOS

PROCESSO SELETIVO

METODOLOGIA DE ENSINO

ECLASS

GLOBAL

GVMAIL

INTRANET

PESQUISA

PUBLICAÇÕES


// PROCESSO SELETIVO / PÓS STRICTO SENSU /

O programa

Professores e Publicações

Dissertações e Teses

Notícias e Eventos

Processo sele

Mestrado e Doutorado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento
APRESENTAÇÃO

GRADE

CONVÊNIOS

LINHAS DE PESQUISA

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e Desenvolvimento da FGV Direito SP,
composto por Mestrado e Doutorado Acadêmico, foi concebido para formar pesquisadores e
docentes de excelência, com rigor teórico e metodológico, e produzir pesquisas que ajudem a
compreender os desafios do país e os caminhos para a superação dos obstáculos ao
desenvolvimento. O programa vem se consolidando como um locus de produção de pesquisa de
excelência em Direito no Brasil e reúne pesquisadores, docentes e discentes com diferentes
formações, agendas de pesquisa, trajetórias e aspirações, criando um ambiente acadêmico
diversificado e combinando pesquisas empíricas e teóricas de perspectiva interdisciplinar. O
Mestrado e Doutorado Acadêmico da FGV Direito SP forma pesquisadores aptos a lidar com as
especificidades do Direito e as singularidades do contexto institucional de um país em
desenvolvimento e destina-se a acadêmicos que queiram participar de uma experiência
acadêmica inovadora no Brasil. O Mestrado Acadêmico entrou em funcionamento em 2008 e o
Doutorado Acadêmico, em 2020. O programa é bem avaliado pela Capes e já formou dezenas
de pesquisadores e docentes.
Nosso website coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir
Assista VÍDEOS
as diferentes
áreastécnico
de pesquisa
funcionalidades
como:sobre
melhorar
o funcionamento
das páginas, mensurar a audiência do website e oferecer
produtos e serviços relevantes por meio de anúncios personalizados. Para saber mais sobre as informações e cookies
a SEMANA
DE ABERTURA
DO MESTRADO
E DOUTORADO
ACADÊMICO 2021
que Assista
coletamos,
acesse a nossa
Política de Cookies
e a nossa Política
de Privacidade.

Assista os DEBATES SOBRE DIREITO E DESENVOVIMENTO
Ciente
https://direitosp.fgv.br/mestrado-doutorado-academico
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POR QUE ESCOLHER O MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO DA FGV DIREITO SP
Foco em Direito e Desenvolvimento
A área de concentração do programa em Direito e Desenvolvimento é reconhecida em diversos
centros de pesquisa ao redor do mundo e se dedica, sobretudo, ao estudo das relações entre o
campo jurídico e os processos de desenvolvimento político, econômico e social. O campo
jurídico compreende o conjunto de normas, sistemas de interpretação e racionalização destas
normas, bem como de instituições responsáveis pela sua elaboração e aplicação. O processo de
desenvolvimento, por sua vez, ultrapassou a ideia de crescimento econômico em direção à
promoção de liberdades, de direitos fundamentais, da democracia, à superação do passado
colonial e ao combate às opressões de raça e gênero. O atual escopo do campo do Direito e
Desenvolvimento é a investigação do Direito em contexto (law in context) em países em
desenvolvimento, a partir de duas premissas principais: que a organização política, econômica e
social de cada país está intimamente relacionada com o funcionamento de seu sistema jurídico; e
que, ao longo da história, países se desenvolveram econômica, política e socialmente de
diferentes maneiras. Assim, pesquisadores devem analisar não apenas a estrutura formal do
Direito, mas seu funcionamento concreto e suas consequências na sociedade. O campo se
fortaleceu ao longo dos anos analisando o Direito em diversos aspectos relacionados à
economia, política e sociedade. A variedade de temas e problemas de pesquisa e o impulso de
observar o direito em contexto direcionaram as pesquisas a uma vocação interdisciplinar,
empírica e internacionalizada. É essa a marca distintiva do Programa de Mestrado e Doutorado
Acadêmico da FGV Direito SP.



Linhas de pesquisa
Para organizar a diversidade temática de sua área de concentração, o programa se organiza em
duas linhas de pesquisa. A primeira delas, Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e
Social, destina-se ao estudo do campo normativo que rege o ambiente dos negócios. A segunda,
Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social, investiga o
funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito responsáveis pela produção,
interpretação e aplicação do Direito. A partir delas, docentes, discentes e pesquisadores
desenvolvem seus projetos em unidades de pesquisa destinadas a projetos coletivos de pesquisa
e reflexões compartilhadas.
Acesse a aba LINHAS DE PESQUISA e saiba mais
Abordagem interdisciplinar
A preparação de uma geração de pesquisadores com sólida formação teórica e metodológica
passa, necessariamente, por uma formação interdisciplinar, de vocação empírica e sensível ao
que é produzido nacional e internacionalmente no campo jurídico. A FGV Direito SP acredita
que a interdisciplinaridade é fundamental para formar profissionais capazes de identificar
sinergias e pontos de cooperação entre diferentes áreas de conhecimento na investigação e na
promoção de objetivos de desenvolvimento. O programa atua em constante interlocução com
outras escolas da FGV, como as escolas de economia e administração, e com instituições de
ensino e pesquisa nacionais e estrangeiras, criando incentivos para um constante diálogo e
intercâmbio de ideias entre docentes, pesquisadores, discentes e demais colaboradores
dedicados à área de Direito e Desenvolvimento.
Grade curricular contemporânea

Nosso website coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir
funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas, mensurar a audiência do website e oferecer
A grade curricular do programa, tanto no Mestrado quanto no Doutorado Acadêmico, é
produtos e serviços relevantes por meio de anúncios personalizados. Para saber mais sobre as informações e cookies
disciplinas
optativas
e eletivas.
obrigatórias incluem
que composta
coletamos, por
acesse
a nossa obrigatórias,
Política de Cookies
e a nossa
PolíticaAs
dedisciplinas
Privacidade.

disciplinas relacionadas ao Direito e Desenvolvimento, metodologia de pesquisa, laboratório de
qualificação e formação docente. As disciplinas optativas devem ser escolhidas pelo aluno com

Ciente
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base na sua linha de pesquisa: Instituições do Estado Democrático de Direito ou Direito dos
Negócios e Desenvolvimento. Já as disciplinas eletivas podem ser cursadas livremente até o
limite de créditos e são ancoradas nas agendas de pesquisa dos professores. Os alunos ainda
podem cursar os cursos de curta duração do Global Law Program, programa de intercâmbio
docente ofertado em língua inglesa; disciplinas de programas de pós-graduação stricto sensu de
outras escolas da FGV ou ainda de outras instituições de ensino com as quais a FGV Direito SP
mantém convênios. O programa ainda conta com um conjunto de disciplinas pensadas para
oferecer treinamento metodológico necessário à produção de trabalhos científicos de excelência
e com um robusto Programa de Formação Docente que engloba dimensões teóricas e práticas
relativas à educação jurídica.
Para obter o título de mestre, o aluno precisa cumprir 24 créditos em disciplinas, 16 créditos em
pesquisa e orientação (dos quais 8 são obtidos com a aprovação de trabalhos semestrais e os
demais integralizados com a aprovação da dissertação) e 2 créditos no Programa de Formação
Docente, além de ter aprovação no exame de qualificação e em sua banca de defesa de
dissertação, em um prazo mínimo de 18 meses e máximo de 24 meses.
Já para obter o título de doutor, o aluno deve cumprir 44 créditos em disciplinas, 32 créditos em
pesquisa e orientação (dos quais 16 são obtidos com a aprovação de trabalhos semestrais e os
demais integralizados com a aprovação da dissertação), 2 créditos no Programa de Formação
Docente e 4 créditos em estágio docência e pesquisa, além de ter aprovação no exame de
qualificação e em sua banca de defesa de tese, em um prazo mínimo de 24 meses e máximo de
48 meses.



Acesse a aba GRADE CURRICULAR e saiba mais
Corpo docente de excelência
Os docentes do programa são professores doutores, a maioria dedicada integralmente à
instituição e à pesquisa e parte deles tem titulação acadêmica em outras áreas, o que possibilita
uma abordagem interdisciplinar dos temas trazidos ao debate e à pesquisa durante os cursos. O
perfil do corpo docente expressa a pluralidade acadêmica do programa: um grupo diverso, tanto
em relação à trajetória acadêmica quanto em termos de tempo de titulação e de gênero, capaz
de cobrir um amplo campo de investigações e garantir a formação de alunos com rigor
acadêmico. Em comum , todos eles têm a reflexão em torno do papel do Direito e das
instituições em um país em desenvolvimento como o Brasil, o rigor teórico e metodológico, o
diálogo interdisciplinar e internacional, e o ancoramento empírico. Todos os professores
permanentes do programa oferecem disciplinas, orientam pesquisas de mestrado e doutorado, e
desempenham outras atividades de pesquisa, como a participação em projetos de pesquisa.
Acesse a aba PROFESSORES e saiba mais
Internacionalização
O programa oferece aos alunos um ambiente altamente internacionalizado, a partir da interação
constante com pesquisadores e instituições estrangeiras. Os alunos têm acesso a disciplinas
ministradas em inglês por professores estrangeiros e brasileiros sobre temas aderentes às suas
linhas de pesquisa e a oportunidade de realizar intercâmbio em instituições com as quais a FGV
Direito SP mantém convênios. Em sintonia com o seu projeto acadêmico, o programa estimula a
colaboração internacional em pesquisas, bem como a participação de seus docentes e discentes
em eventos acadêmicos internacionais em sua área de atuação. O objetivo é buscar a inserção
internacional de docentes e discentes não apenas para alcançar espaços consolidados de
Nosso website coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir
produção acadêmica,
masoarticular,
criticamente,
esforços
demensurar
pesquisas
nacionaisdoe website e oferecer
funcionalidades
como: melhorar
funcionamento
técnico das
páginas,
a audiência
produtos
e serviços com
relevantes
de anúncios
personalizados. Para
saber A
mais
sobre
as informações
e cookies
internacionais
vistaspor
às meio
questões
do desenvolvimento
brasileiro.
FGV
Direito
SP mantém
que coletamos, acesse a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.
o Global Fellowship Program, cujo objetivo é criar pontes entre pesquisadores brasileiros e
estrangeiros em diferentes estágios da carreira, possibilitando a troca de experiências,
Ciente
https://direitosp.fgv.br/mestrado-doutorado-academico
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fortalecendo parcerias interinstitucionais e fomentando a internacionalização da produção
intelectual da comunidade acadêmica do programa.
Acesse o GLOBAL FELLOWSHIP PROGRAM e saiba mais
Acesse o GLOBAL LAW PROGRAM
Acesse a LISTA DE CONVÊNIOS da FGV Direito SP
Acesse a LAW SCHOOLS GLOBAL LEAGUE
Acesse a Rede de Pesquisa Empírica em Direito
Acesse a Law and Development Research Network
BOLSAS DE ESTUDO
Para que o Mestrado e Doutorado Acadêmico da FGV Direito SP possa atender à excelência
acadêmica e envolver os alunos nas pesquisas acadêmicas desenvolvidas pelos núcleos de
pesquisa e no programa de formação docente, o curso exige dedicação integral dos alunos. E,
para que essa dedicação ocorra, o programa oferece aos seus alunos a Bolsa Mario Henrique
Simonsen de Ensino e Pesquisa.



Acesse a página BOLSAS DE ESTUDO e saiba mais
REGULAÇÃO E AVALIAÇÕES
Regulamento do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento
Último Relatório de Avaliação da Área do Direito na Capes
Documento da Área do Direito Capes
Requisitos para Apresentação de Propostas de Cursos Novos (APCN)
Ficha de Avaliação na Capes
Legislação Específica Aplicada aos Cursos Stricto Sensu
Relatório de Autoavaliação do Programa

PROGRAMA DE APOIO E DIVERSIDADE (PAD)
O Programa de Apoio e Diversidade nasceu com o objetivo de capacitar graduandos e
graduados negros, descendentes de grupos indígenas, de baixa renda e/ou egressos de escolas
públicas que desejem prestar o processo seletivo do curso de Mestrado Acadêmico em Direito e
Desenvolvimento da FGV Direito SP, ajudando no enfrentamento a algumas das barreiras de
ingresso no ensino superior que afetam esses alunos, e ampliando a diversidade do corpo
discente do programa. Ele é composto por cursos de formação em Direito e Desenvolvimento,
Introdução à Pesquisa em Direito e Inglês Instrumental, além de seminários ministrados por
docentes e pesquisadores dos núcleos e centros de pesquisa da Escola.
Os cursos oferecidos pelo PAD são ministrados por discentes do programa e supervisionados
Nosso
website
coleta informações
do seu
dispositivocorrespondentes
e da sua navegação
meio deecookies
para permitir
pelos
professores
que lecionam
disciplinas
no por
Mestrado
no Doutorado
funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas, mensurar a audiência do website e oferecer
Acadêmico. Para se tornar professor do PAD, o aluno do Mestrado ou do Doutorado deve,
produtos e serviços relevantes por meio de anúncios personalizados. Para saber mais sobre as informações e cookies
concluído
primeira
do Programa
Formação Docente.
que necessariamente,
coletamos, acesse ater
nossa
Políticaade
Cookiesetapa
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Política dede
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a

UNOPAR

Portal Institucional

PROGRAMAS E
INFORMAÇÕES

Inscrições abertas para o 24º EAC <
https://pgsskroton.com/eac/>
Estão abertas as inscrições para o 24º Encontro de Atividades
Científicas – EAC. As inscrições são gratuitas e o evento é
totalmente online. Faça a inscrição de seu trabalho até as 18h do
dia 30/09/2021.

SAIBA MAIS

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unopar
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Durante este período de
distanciamento social, o
atendimento presencial na
Unidade será realizado
somente de segunda à quinta-

a

feira, das 8h às 12h – 13h12 às
18h.
E-mails de contato:
Cursos de Mestrado e
Doutorado:
strictosensu@unopar.br
Projetos de Pesquisa e
Alunos de Iniciação
Científica:
pict@kroton.com.br
Comitê de Ética:
cep@unopar.br

Nossos cursos de Mestrados
e Doutorados

ODONTOLOGIA <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNOPAR/CURSOSUNOPAR/ODONTOLOGIA/>

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unopar
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CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNOPAR/CURSOSUNOPAR/CIENCIAS-DAREABILITACAO/>

a

EXERCÍCIO FÍSICO NA
PROMOÇÃO DA SAÚDE <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNOPAR/CURSOSUNOPAR/EXERCICIO-FISICO-NAPROMOCAO-DA-SAUDE/>

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LEITE
E DERIVADOS <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNOPAR/CURSOSUNOPAR/CIENCIA-ETECNOLOGIA-DE-LEITE-EDERIVADOS/>

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unopar

Pesquisa de Preços - Pesquisa de Site Amplo Domínio - SEM SUCESSO (71685666)

3/9

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 318

06/10/21, 16:23

UNOPAR - PGSS Kroton

METODOLOGIAS PARA O ENSINO
DE LINGUAGENS E SUAS
TECNOLOGIAS <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNOPAR/CURSOSUNOPAR/METODOLOGIAS-PARAO-ENSINO-DE-LINGUAGENS-ESUAS-TECNOLOGIAS/>

a

SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNOPAR/CURSOSUNOPAR/SAUDE-E-PRODUCAOANIMAL/>

Pesquisa Científica

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unopar
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a
Pesquisa Científica
Conheça os Grupos e Projetos de Pesquisa da Unopar
GRUPOS DE PESQUISA

PROJETOS DE PESQUISA

Iniciação Científica
Conheça o Programa de Iniciação Científica nas modalidades
presencial e EaD da Unopar.
EAD

PRESENCIAL

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unopar
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a
Comitê de Ética
Conheça os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e Comissões de
Ética no Uso de Animais (CEUA) da Unopar.

CEP

CEUA

Divulgação Científica

Revista Científica
O Portal de Periódicos Científicos da Kroton tem por finalidade a
divulgação da produção científica por meio do sistema open access.
ACESSAR O PORTAL

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unopar
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Repositório

a

Repositório Institucional da Unopar é um espaço para publicação e
consulta da produção intelectual de docentes e alunos em formato
digital.
ACESSAR O PORTAL

Eventos Científicos
Conheça e participe dos Eventos Científicos organizados pela
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu.
EAC

SEMINÁRIO DE IC

PORTAL DE EVENTOS

Últimas notícias
https://www.pgsskroton.com.br/portal/unopar
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LER MAIS <
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Candidato

Sou Aluno

English

Español

Programas de Mestrado e Doutorado
Português

A UNIP (Universidade Paulista) possui Programas de Mestrado e Doutorado recomendados pela CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) nas áreas da saúde, das ciências exatas e humanas.
Esses programas objetivam o desenvolvimento de estudos aplicados, a realização de pesquisas e a produção de conhecimentos
que concorram para o avanço científico e para a melhoria da qualidade de vida no país e no mundo.

Programas

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Comunicação

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Administração
Saiba mais

Inscreva-se

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Engenharia de
Produção
Saiba mais

Inscreva-se

Saiba mais

Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Odontologia
Saiba mais

Inscreva-se

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Continuando a navegar no site, você concorda com o uso deles.
Saiba mais

https://unip.br/cursos/pos_graduacao/strictosensu/index.aspx
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Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Patologia
Ambiental e Experimental
Saiba mais

Inscreva-se
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Laboratórios

 Acessibilidade  Fale Conosco  Links Rápidos



Candidato

Sou Aluno







Laboratório de Biologia Celular e
Molecular

Núcleo de Pesquisas em Biodiversidade.

Laboratório de Extração

Laboratório de Produção e Meio
Ambiente (LaProMA)

Para atender plenamente aos objetivos do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu.

Oferece infra-estrutura de apoio ao
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
de Produção.

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Rua Doutor Bacelar, 1212 – 4º andar
Bairro Mirandópolis
São Paulo – SP
CEP: 04026-002
Tel.: (11) 5586-4144

Universidade


0800 010 9000

Vestibular 2021

Cursos

 Inscreva-se no Vestibular

 Graduação

 Use sua nota do ENEM
 Transferência Imediata
 Segunda Graduação
 Bolsas e Descontos

 Atendimento
 Localidades
 Internacionalização

 Programas de Especialização

e MBAs
 Programas de Mestrado e
Doutorado

   
Aplicativo oficial da UNIP

Acadêmica
 Mapa do Site

Copyright © 1997-2021 UNIP - Universidade Paulista. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade e Termos de Uso

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Continuando a navegar no site, você concorda com o uso deles.
Saiba mais

https://unip.br/cursos/pos_graduacao/strictosensu/index.aspx
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a

UNIAN

Portal Institucional

PROGRAMAS E
INFORMAÇÕES

Inscrições abertas para o 24º EAC <
https://pgsskroton.com/eac/>
Estão abertas as inscrições para o 24º Encontro de Atividades
Científicas – EAC. As inscrições são gratuitas e o evento é
totalmente online. Faça a inscrição de seu trabalho até as 18h do
dia 30/09/2021.

SAIBA MAIS

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/
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Novos horários de atendimento
presencial a partir de
11/10/2021.
3ª feira e 5ª feira das 10h às 16h
com intervalo das 13h às 14h.

a

Nossos cursos de Mestrados
e Doutorados

BIOTECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM
SAÚDE <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNIAN/CURSOSUNIAN/BIOTECNOLOGIA-EINOVACAO-EM-SAUDE/>

ENSINO DE CIÊNCIAS E SAÚDE <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNIAN/CURSOSUNIAN/ENSINO-DE-CIENCIAS-ESAUDE/>

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNIAN/CURSOSUNIAN/EDUCACAOMATEMATICA/>

a

FARMÁCIA <
HTTPS://WWW.PGSSKROTON.CO
M.BR/UNIAN/CURSOSUNIAN/FARMACIA/>

Pesquisa Científica

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/
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a
Pesquisa Científica
Conheça os Grupos e Projetos de Pesquisa da Unian.
GRUPOS DE PESQUISA

PROJETOS DE PESQUISA

Iniciação Científica
Conheça o Programa de Iniciação Científica da Unian.
PRESENCIAL

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/
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Comitê de Ética
Conheça o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unian.

a

CEP

Divulgação Científica

Revista Científica
O Portal de Periódicos Científicos da Kroton tem por finalidade a
divulgação da produção científica por meio do sistema open access.
ACESSAR O PORTAL

Repositório
https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/
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p
Repositório Institucional da Unian é um espaço para publicação e
consulta da produção intelectual de docentes e alunos em formato
digital.
ACESSAR O PORTAL

a

Eventos Científicos
Conheça e participe dos Eventos Científicos organizados pela
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu.
EAC

SEMINÁRIO DE IC

PORTAL DE EVENTOS

Aviso importante

A Universidade Anhanguera de
São Paulo – UNIAN não possui
autorização do Ministério da
Educação e não realiza
procedimento de validação ou
reconhecimento de diplomas

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/
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estrangeiros no Brasil. As
Instituições de Ensino Superior
Públicas e Privadas, que estão
habilitadas a reconhecer
diplomas emitidos no exterior,
podem ser consultadas na
plataforma Carolina Bori,
através do site:

a

http://plataformacarolinabori.m
ec.gov.br/consultapublica/adesao/consulta <
http://plataformacarolinabori.m
ec.gov.br/consultapublica/adesao/consulta> .

Últimas notícias
Entrevi
sta
“Camin
hos da
PósGradua
ção
Stricto
Sensu
para a
carreira
de
Medica
l
Scienc
https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/

Journal
Club
“WOME
N IN
AUTOP
HAY” –
Edição
Agosto
de
2021 <
https://
www.p
gsskrot
on.com
.br/unia
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e
Liaison
<
https://
www.p
gsskrot
on.com
.br/unia
n/notic
iasunian/f
armaci
a/entre
vistacaminh
os-daposgradua
caostrictosensupara-acarreira
LER MAIS <
HTTPS://WWW.
-dePGSSKROTON.C
OM.BR/UNIAN/
medica
NOTICIASUNIAN/FARMA
lCIA/ENTREVIST
A-CAMINHOSscience
DA-POSGRADUACAO-STRICTOSENSU-PARA-ACARREIRA-DEliaison/
MEDICALSCIENCE>LIAISON/>

n/notic
iasunian/
biotecn
ologiaeinovac
ao-emsaude/j
ournalclubwome
n-inautoph
ayedicaoagosto
-de2021/>

a

LER MAIS <
HTTPS://WWW.
PGSSKROTON.C
OM.BR/UNIAN/
NOTICIASUNIAN/BIOTEC
NOLOGIA-EINOVACAO-EMSAUDE/JOURN
AL-CLUBWOMEN-INAUTOPHAYEDICAOAGOSTO-DE2021/>

<
https://www.pgsskrot
on.com.br/unian/noti
ciasunian/farmacia/entre
vista-caminhos-da-

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/

<
https://www.pgsskrot
on.com.br/unian/noti
ciasunian/biotecnologiae-inovacao-em-
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pos-graduacaostricto-sensu-para-aVER TODAS
carreira-de-medicalscience-liaison/>
Portal
Stricto
Sensu

saude/journal-clubwomen-in-autophayAS NOTÍCIAS
edicao-agosto-de2021/>
<
https:
//ww
Kroton Educacional © 2021. Todos os direitos reservados
w.inst
agra
m.co
m/pg
sskrot
on/>

https://www.pgsskroton.com.br/portal/unian/
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Selecione outro idioma

Sobre o Curso
Processo

Mestrado em Direito

Seletivo

Nível: Mestrado e Doutorado

Corpo Docente

O Centro Universitário do Distrito Federal – UDF
teve seu programa de Mestrado em Direito das

Área Discente

Relações Sociais e Trabalhistas aprovado em 18 de
dezembro de 2015 e a partir deste dia não
economizou esforços para que seu curso não só
cumprisse com 100% do proposto no APCN, mas
que realizasse, na prática, ações de excelência
visando construir um espaço acadêmico onde o
ensino, a pesquisa e a extensão fossem um

Mais informações
Secretaria de Pós-Gradua

diferencial no seu âmbito regional e área de
concentração.

ção
Fone:
(61) 3704-8892

Este programa se insere na história do Centro
Universitário do Distrito Federal – UDF como seu
primeiro programa de pós-graduação stricto

E-MAIL:
mestradodireito@udf.edu.
br

sensu, mas faz parte de uma história de mais de
50 anos, já que o UDF é a primeira instituição de
ensino superior particular do Distrito Federal. No
seu meio século de história, a Instituição tem
trilhado um caminho de solidez e expansão,
pautado na qualidade acadêmica e no
reconhecimento social do trabalho desenvolvido.
O programa de Mestrado do UDF se iniciou no dia
19 de janeiro de 2016, quando foi finalizado o
recesso de final de ano da Instituição e os
professores passaram a trabalhar em regime
integral para o Programa. O primeiro processo
seletivo para seleção dos discentes ocorreu entre
os dias 10 a 12 de março de 2016 e as aulas
tiveram início no dia 28 de março de 2016.
Conforme antecipado pelas pesquisas realizadas
previamente
aonosso
pedido
criação
do curso, a
Para melhor experiência
e navegação,
sitede
utiliza
cookies.
procura
foi
grande
em
razão
da
área
Saiba Mais
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de de

Aceito

cookies no seu dispositivo.
concentração do curso, não antes atendida nas

regiões centro-oeste, norte e nordeste do Brasil.
https://www.udf.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-em-direito/
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Consequentemente, houve procura do curso por
pessoas advindas dos estados de Goiás, Rondônia
e Bahia, entre outros, além da enorme procura por
pessoas residentes no âmbito do Distrito Federal.

Público alvo:
Comunidade Jurídica,
tais como:
desembargadores,
juízes, procuradores,
advogados do
segmento público,
privado ou social,
professores da área
do Direito, servidores
públicos de tribunais,
do Ministério Público,
da Administração
Pública Direta,
Indireta e
Fundacional,
profissionais de
instituições estatais e
privadas que atuem
neste campo
temático, tendo
como pré-requisito
obrigatório, para

Áreas de
Concentração:
Direito das Relações
Sociais e Trabalhistas

todos os
participantes, ser
portador de
certificado de
conclusão de curso
superior em Direito.

Coordenação

Vice-coordenação

Prof. Dr. Paulo Campanha Santana

Profa. Dra. Maria Cecilia de Almeida
Monteiro Lemos

Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
cookies no seu dispositivo.

Saiba Mais

Aceito

Sobre o Curso de Direito
https://www.udf.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-em-direito/
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Curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal se deu por meio do
Decreto Federal nº 64.036 de 29/01/1969. A primeira turma contava com 30 alunos. A
grade curricular do período expressava a realidade da época, porém já tendo a
preocupação em formar no aluno uma perspectiva voltada à cidadania jurídica. Já
era destaque nesse período a prática jurídica, sempre vista como meio de inserir o
discente de Direito na sociedade. Sempre atenta às necessidades de sua população
– e acompanhando o crescimento de Brasília e entorno – a instituição implementou,
ainda em 1976, cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, consolidando-se como a
pioneira no ensino superior particular em Brasília, tanto no ensino de Graduação
como no de Pós-Graduação.
Nesses quase quarenta anos de Pós-graduação Lato Sensu, o curso de Direito do
UDF teve destaque em diversos trabalhos de pesquisa desenvolvidos. Com a
pesquisa institucionalizada, o incentivo à pesquisa aumentou significativamente e
viu-se a necessidade de implementar mais uma revista do curso. Criou-se, então, a
Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, ISSN: 24468908.

Linhas de pesquisa

Estrutura curricular

Disciplinas

Projetos em andamento

Regulamentos

Constitucionalismo, Direito do Trabalho e Processo

Direitos Humanos Sociais, Seguridade Social e Meio Ambiente do Trabalho

Coordenação

Coordenação:
Prof. Dr. Paulo Campanha Santana –
Coordenador Acadêmico
Profa. Dra. Maria Cecilia de Almeida Monteiro
Lemos – Vice-Coordenadora Acadêmica
Mais informações:

Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
E-mail: mestradodireito@udf.eu.br
cookies no seu dispositivo.

Coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu

Saiba Mais

Aceito

Telefone: (61) 3704-8892

https://www.udf.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-em-direito/
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SEP/SUL EQ 704/904 Conj. A – Ed. Sede – 4º
andar
Brasília/DF – 70390-045

Estude Conosco
Formas de Ingresso
Graduação
Benefícios
Núcleo de Carreira
Tour Virtual
Conheça o UDF
Sou Ex-Aluno
Fale Conosco

Campi

Institucional
Sede

Acompanhe as nossas
redes sociais

Sou Aluno

SEP/SUL
EQ704/904
Conj.A
Brasília – DF
CEP 70390-045

Sou Colaborador

Reitor
Rezende –
4R

Diplomas

SGA SUL 903,
Conj E, Lt 80,
Asa Sul
Brasília – DF
CEP 70390-035

Trabalhe Conosco
Sala de Imprensa

Saiba mais sobre

Confirmar Autenticidade
Biblioteca
Canal Seguro
Canal de Privacidade

Cursos de Graduação

Faculdade de Psicologia

Faculdade de Odontologia

Faculdade de Enfermagem

Faculdade de Direito

Faculdade de Administração

Faculdade de Pedagogia

Curso de Radiologia

Faculdade de Nutrição

Ver mais +

Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal LTDA © 2021 Todos os direitos reservados.
CNPJ: 00.078.220/0001-38 | Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 125, de 02/02/2017, DOU nº 25, de 03/02/2017, seção 1, p. 13
Política de Privacidade
*A condição promocional de 1ª mensalidade a R$ 98,00 - referente ao valor da matrícula - aplica-se aos candidatos aprovados em
todas as formas de ingresso, ambos ingressantes no 1º semestre de 2022, que ainda não tenham efetivado e/ou não tenham
cancelado ou trancado sua matrícula em uma das Instituições da Cruzeiro do Sul Educacional, no período de 1 ano. Tais condições
não se aplicam aos cursos de Medicina Humana, e também para matriculados via FIES, Prouni e outros programas
governamentais, e não se acumula com nenhuma outra campanha ofertada pela Instituição.
*Primeira mensalidade equivale à matrícula do calouro.

Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
cookies no seu dispositivo.
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Sobre o Curso
Processo
Seletivo
Corpo Docente

Processo Seletivo
Processo Seletivo - Mestrado
em Direito

Área Discente
Inscrições

30 de agosto de 2021 a 24 de setembro de
2021

Seleção

1ª Etapa – Prova de Proficiência em Língua
Estrangeira – Dia 20 de outubro de 2021
2ª Etapa – Prova de Conhecimentos
Específicos – Dia 20 de outubro de 2021
3ª Etapa – Prova de Entrevista Individual – Dia
11 de novembro de 2021

Publicação dos resultados

05 de novembro de 2021 (resultado parcial)

Inscrições pelo e-mail: mestradodireito@udf.edu.br

Estude Conosco
Formas de Ingresso
Graduação
Benefícios
Núcleo de Carreira
Tour Virtual
Conheça o UDF

Campi

Institucional
Sede

Acompanhe as nossas
redes sociais

Sou Aluno

SEP/SUL
EQ704/904
Conj.A
Brasília – DF
CEP 70390-045

Sou Colaborador

Reitor
Rezende –
4R

Diplomas

Trabalhe Conosco
Sala de Imprensa

Saiba mais sobre

Confirmar Autenticidade

Biblioteca
SGA SUL 903,
Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
Conj E, Lt 80,
Canalde
Seguro
Fale Conosco
Saiba Mais
Ao clicar em “aceito”, você concorda
com
Asa
Sul o armazenamento
Brasília – DF
cookies no seu dispositivo.
Canal de Privacidade
CEP 70390-035
Sou Ex-Aluno

Edital de Inscrição

https://www.udf.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-em-direito/processo-seletivo/
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Cursos de Graduação

Faculdade de Psicologia

Faculdade de Odontologia

Faculdade de Enfermagem

Faculdade de Direito

Faculdade de Administração

Faculdade de Pedagogia

Curso de Radiologia

Faculdade de Nutrição

Ver mais +

Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal LTDA © 2021 Todos os direitos reservados.
CNPJ: 00.078.220/0001-38 | Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 125, de 02/02/2017, DOU nº 25, de 03/02/2017, seção 1, p. 13
Política de Privacidade
*A condição promocional de 1ª mensalidade a R$ 98,00 - referente ao valor da matrícula - aplica-se aos candidatos aprovados em
todas as formas de ingresso, ambos ingressantes no 1º semestre de 2022, que ainda não tenham efetivado e/ou não tenham
cancelado ou trancado sua matrícula em uma das Instituições da Cruzeiro do Sul Educacional, no período de 1 ano. Tais condições
não se aplicam aos cursos de Medicina Humana, e também para matriculados via FIES, Prouni e outros programas
governamentais, e não se acumula com nenhuma outra campanha ofertada pela Instituição.
*Primeira mensalidade equivale à matrícula do calouro.

Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
cookies no seu dispositivo.
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Sobre o Curso

Corpo docente

Processo
Seletivo
Corpo Docente
Área Discente

Ricardo José Macedo de Britto Pereira
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutor em Direito do Trabalho pela
Universidad Complutense de Madrid (2003). Subprocurador Geral do Trabalho
do MPU. Coordenador/Professor

Coordenador e Professor do Programa de Mestrado em Direito das Relações
Sociais e Trabalhistas do UDF Centro Universitário. Pós-Doutor pela Cornell
University ILR School (2018). Master of Law Syracuse University (2018). Doutor
em “Nuevos Desafíos del Derecho del Trabajo” pela Universidad Complutense
de Madrid (2003). Diploma revalidado pela Universidade de Brasília (2005).
Mestre em Direito pela Universidade de Brasília (1997). Especialista em Teoria
da Constituição (1989). Especialista em Direito do Trabalho e Processo do
Trabalho (1988).
Colíder do Grupo de Pesquisa “Constitucionalismo, Direito do Trabalho e
Processo” do UDF Centro Universitário. Colíder do Grupo de Pesquisa
“Trabalho, Constituição e Cidadania” da Faculdade de Direito da Universidade
de Brasília. Subprocurador Geral do Ministério Público do Trabalho, onde já foi
Chefe de Procuradoria Regional, Chefe de Gabinete do Procurador Geral e
Coordenador da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical.
Membro da Coordenadoria de Recursos Judiciais da Procuradoria Geral do
Trabalho. Professor e orientador pedagógico da Escola Superior do Ministério
Público da União, onde já foi membro do Conselho Administrativo, membro
suplente da Coordenação de Ensino e Coordenador do Curso de Iniciação e
Vitaliciamento dos Procuradores do Trabalho.
Tem experiência na área do Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho,
Direito Constitucional e Teoria Geral do Direito, atuando principalmente nos
seguintes temas: Direitos Fundamentais, Ministério Público do Trabalho, Direito
Coletivo do Trabalho, Regime de Trabalho do Servidor Público e Ações
Coletivas.

Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
cookies no seu dispositivo.
Currículo Lattes
E-mail

https://www.udf.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-em-direito/corpo-docente/
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Mauricio Godinho Delgado
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutor em Filosofia do Direito pela
UFMG (1994) e Mestre em Ciência Política pela UFMG (1980).

Doutor em Filosofia do Direito pela UFMG (1994), Mestre em Ciência Política
pela UFMG (1980) e Bacharel em Direito pela UFJF (1975). Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), em Brasília-DF. Professor do Centro Universitário
do Distrito Federal (UDF), em Brasília-DF. Magistrado do Trabalho há mais de
25 anos, seja como Ministro do TST (2007-atual.), Desembargador do TRT-MG
(2004-2007) e Juiz do Trabalho de 1ª Instância em Minas Gerais (1989-2004).
Professor Universitário há mais de 38 anos: atual Professor Titular do UDF
(2014-atual.); ex-Professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
Departamento de Ciência Política, da UFMG (1978-1992); ex-Professor da
Faculdade de Direito, área de Direito do Trabalho, da UFMG (1993-2000); exProfessor da Faculdade de Direito, área de Direito do Trabalho, da PUC Minas
(2000-2012) e ex-Professor do Centro Universitário IESB (2008-2013).
Possui publicados 26 livros, sendo alguns com várias reedições
(ilustrativamente, Curso de Direito do Trabalho, 14 edições; Direito Coletivo do
Trabalho, 6 edições; Princípios de Direito Individual e Coletivo do Trabalho, 3
edições; Constituição da República e Direitos Fundamentais, 3 edições); são
treze livros individuais, um livro dual, três livros coletivos, além de ter sido
co-organizador de Coleção em seis volumes; também lançou, em co-autoria,
obra em três volumes (Tratado Jurisprudencial de Direito Constitucional do
Trabalho). Ex-Advogado inscrito na OAB-MG (1978-1989).
Tem experiência nas áreas de Direito e Ciência Política, com ênfase em Direito
Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Ciência
Política.
Currículo Lattes

E-mail

Kátia Magalhães Arruda
Professora do Mestrado em Direito do UDF. Doutora em Políticas Públicas,
pela Universidade Federal do Maranhão (2008)

Possui Doutorado em Políticas Públicas, pela Universidade Federal do
Maranhão(2008) e Mestrado em Direito (Direito e Desenvolvimento) pela
Universidade Federal do Ceará (1996).
Foi professora adjunta da Universidade Federal do Maranhão. É ministra do
Tribunal Superior do Trabalho e foi vice-diretora da ENAMAT (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho).
Atualmente é conselheira da ENAMAT. É Coordenadora do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do
Trabalho.
Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional e

Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
do trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: direito do
Saiba Mais
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
Aceito
trabalho, precarização do trabalho, trabalho infantil, trabalho análogo à
cookies no seu dispositivo.

condição de escravo, direitos sociais, direito e ação. Autora de livros e
diversos artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros.

https://www.udf.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-em-direito/corpo-docente/
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Currículo Lattes

E-mail

Raimundo Simão de Melo
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutor em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil (2004).

Doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP (2004). Mestre em
Direito das Relações Sociais pela PUC/SP (2001). Pós-Graduado em Direito
do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Especialista em Negociação
Coletiva e Conflitos Coletivos de Trabalho pela OIT (1996).
Professor do Centro Universitário UDF. Advogado e Consultor jurídico.
Procurador Regional do Trabalho aposentado. Professor de Direito do
Trabalho e de Direito Processual do Trabalho. Membro da Academia
Nacional de Direito do Trabalho.
Autor das obras, “Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador”,
“Ações acidentárias na Justiça do Trabalho”, “Processo Coletivo do
Trabalho” e “Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho”, entre outras.
Currículo Lattes

E-mail

Maria Cecilia de Almeida Monteiro Lemos
Professora do Mestrado em Direito do UDF. Doutora em Direito do Trabalho
pela Universidade de Brasília (2018). Mestre em Direito das Relações Sociais Subárea: Direito do Trabalho pela PUC/SP (2008).

É Doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de Brasilia, aprovada em
primeiro lugar na Linha de Pesquisa Internacionalização, Trabalho e
Sustentabilidade. Mestre em Direito Das Relações Sociais – Sub-Área: Direito
do Trabalho, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2008).
Especialista em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (2006) e em Direito Constitucional do Trabalho pela Universidade de
Brasília (2015). Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas (1992).
É Professora do Curso de Mestrado em Direito das Relações Sociais e
Trabalhistas do UDF – Centro Universitário e Coordenadora Adjunta da
Faculdade de Direito da UDF – Centro Universitário – Brasilia. É Assessora da
Ministra do Tribunal Superior do Trabalho Delaíde Alves Miranda Arantes. Foi
Professora da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas. Foi Professora Voluntária da Universidade de Brasilia – UNB e
colaboradora no curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (COGEAE). Atualmente é Membro do Grupo
de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, da Universidade de Brasília e
do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Relações Sociais do UDF – Centro
Universitário.
Para melhor experiência e navegação,
nosso site utiliza cookies.
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
cookies no seu dispositivo.
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Marcelo Fernando Borsio
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Pós-Doutor em Direito da
Seguridade Social pela Universidade Complutense de Madrid (2014).

Professor do Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do UDF
Centro Universitário, nos créditos de Direito da Seguridade Social e
Previdenciário.
Pós-Doutor em Direito da Seguridade Social e Professor Visitante, sob a
orientação do Prof. José Luis Tortuero Plaza, pela Universidade Complutense
de Madrid (2014). Pós-Doutor em Direito Previdenciário e Professor Visitante,
sob a orientação do Professor Giuseppe Ludovico, pela Universidade de Milão
(2017). Doutor (2013) e Mestre (2007) em Direito Previdenciário pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Especialista em Limites Constitucionais
da Investigação pela Univ. Santa Catarina. Especialista em Direito Tributário
pela PUC-SP. Graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Ex-Professor e Ex-Coordenador da Pós-Graduação de Direito Previdenciário na
Rede LFG. Ex-Professor e Ex-Coordenador do Curso de Prática Previdenciária
na Rede LFG. Professor Convidado da Pós-Graduação da PUC-SP (COGEAE).
Professor de Direito Previdenciário da Pós-Graduação em Direito Previdenciário
e Preparatório para Magistratura do Trabalho e Procurador do Trabalho na
ATAME -DF. Professor convidado na Pós-Graduação de Direito Previdenciário
na Faculdade Bahiana – Salvador. Professor de Direito Tributário e
Previdenciário e Coordenador Científico dos Jurídicos no Gran Cursos Online
em Brasília.
Editor Assistente da Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas da
Faculdade de Direito do UDF. Avaliador de artigos da Revista Jurídica da
Presidência da República. Delegado de Polícia Federal aposentado e exintegrante da Força-Tarefa Previdenciária e DELEPREV, em combate às fraudes
previdenciárias de 2011 a 2017. Presidente do Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS). Assessor do Gabinete do Vice-Presidente da
República (Hamilton Mourão), durante a transição de governos e início de 2019.
Membro da Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Membro
fundador da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, titular da
cadeira nº 15.
Currículo Lattes

E-mail

Rúbia Zanotelli Alvarenga
Professora do Mestrado em Direito do UDF. Doutora em Direito do Trabalho
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil (2012).

Doutorado em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (2012). Mestrado em Direito do Trabalho pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (2008).
Professora do Centro Universitário UDF. Tem experiência na área de Direito,

Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
com ênfase em Direito do Trabalho, Direitos Humanos Sociais e Direito da
Saiba Mais
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
Aceito
Seguridade Social. Também é professora da Faculdade Casa do Estudante de
cookies no seu dispositivo.

Aracruz e da Faculdade Cesv de Vitória, ES. Atua principalmente nos
seguintes temas: Direitos Humanos Fundamentais, Direito Constitucional do

https://www.udf.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-em-direito/corpo-docente/
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Trabalho, Direito Individual do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalhi, Direito
Internacional do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito da
Seguridade Social. Advogada.
Currículo Lattes

E-mail

José Roberto Freire Pimenta
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutor em Direito pela Universidade
Federal de Minas Gerais, Brasil (2001).

Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1978) e
doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001).
Foi professor adjunto III da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais no
período de agosto de 2002 a setembro de 2017, Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho em vaga destinada aos magistrados de carreira, foi Diretor da Escola
Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no biênio 2006/2007 e
membro de seu Conselho Consultivo de 2001 a 2010. De setembro de 2006 a
setembro de 2010 foi membro do Conselho Consultivo da ENAMAT (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho) do
Tribunal Superior do Trabalho (tendo sido eleito pelo Pleno do Tribunal Superior
do Trabalho para o mandato de setembro de 2006 a março de 2009 e por ele
reeleito para o mandato subsequente), integrando ainda o Conselho Editorial da
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região. A partir de janeiro de
2011 e de forma sucessiva em 2013 e 2014, foi eleito, pelo Plenário do TST,
membro titular de sua Comissão de Regimento Interno e de sua Comissão
Coordenadora do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e
Servidores (CEFAST) do TST, tendo sido também eleito Presidente dessa última
em 10.03.2014 (encerrando-se seu mandato no CEFAST em 25.02.2016), quando
foi eleito mais uma vez para compor a Comissão de Regimento Interno do TST
no biênio 2016/2018, com término de seu mandato em 28.02.2018. Foi também
eleito pelo Pleno do TST, em junho de 2016,para integrar o Órgão Especial deste
Tribunal pelo mandato de dois anos, a partir de 12.08.2016. Também integra o
corpo docente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados Trabalhistas (ENAMAT) do Tribunal Superior do Trabalho. Em
28.02.2018, foi eleito pelo Pleno do TST para integrar, em vaga destinada a
Ministro, o Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados Trabalhistas (ENAMAT) do Tribunal Superior do
Trabalho. Em 12.08.2016 passou a integrar, como associado, a Academia
Brasiliense de Direito do Trabalho – ABRADT
Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Direito
do Trabalho e Direito Processual (Civil e do Trabalho), atuando principalmente
nos seguintes temas: direitos fundamentais, efetividade da tutela jurisdicional,
processo civil, processo do trabalho, direitos sociais e direito do trabalho.
Currículo Lattes

E-mail

Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
cookies no seu dispositivo.
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Sede

SEP/SUL
EQ704/904
Conj.A
Brasília – DF
CEP 70390-045

Reitor
Rezende –
4R

SGA SUL 903,
Conj E, Lt 80,
Asa Sul
Brasília – DF
CEP 70390-035

redes sociais

Sou Aluno
Sou Colaborador
Trabalhe Conosco
Sala de Imprensa

Saiba mais sobre

Diplomas
Confirmar Autenticidade
Biblioteca
Canal Seguro
Canal de Privacidade

Cursos de Graduação

Faculdade de Psicologia

Faculdade de Odontologia

Faculdade de Enfermagem

Faculdade de Direito

Faculdade de Administração

Faculdade de Pedagogia

Curso de Radiologia

Faculdade de Nutrição

Ver mais +
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Login

Início » Mestrado e Doutorado » Mestrado em Direito » Área discente

Selecione outro idioma

Sobre o Curso
Processo
Seletivo
Corpo Docente
Área Discente

Área discente
Cronograma de aulas - 2° semestre de
2020
Clique aqui e acesse o cronograma do 2º
semestre de 2020

Resultados

Exame de Proficiência
em Língua Estrangeira
Data:

2019

+

2020

+

Data: 07/10/2020

Horário:
15h30 às 18h30

Recepção:

Os orientandos que desejam se inscrever
deverão comparecer à Secretaria de Pósgraduação e preencher o formulário criado
para esse fim.

Downloads - Área discente Doutorado - Mestrado em
Direito
Para melhor experiência e navegação, nosso site utiliza cookies.
Ao clicar em “aceito”, você concorda com o armazenamento de
cookies no seu dispositivo.
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Plataforma Lattes

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
Portal Brasileiro de Informação Científica - Periódicos CAPES
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Institucional
Sede

Acompanhe as nossas
redes sociais

Sou Aluno

SEP/SUL
EQ704/904
Conj.A
Brasília – DF
CEP 70390-045

Sou Colaborador

Reitor
Rezende –
4R

Diplomas

SGA SUL 903,
Conj E, Lt 80,
Asa Sul
Brasília – DF
CEP 70390-035

Trabalhe Conosco
Sala de Imprensa

Saiba mais sobre

Confirmar Autenticidade
Biblioteca
Canal Seguro
Canal de Privacidade

Cursos de Graduação

Faculdade de Psicologia

Faculdade de Odontologia

Faculdade de Enfermagem

Faculdade de Direito

Faculdade de Administração

Faculdade de Pedagogia

Curso de Radiologia

Faculdade de Nutrição

Ver mais +
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SOBRE O CURSO
Reconhecido: Portaria Ministerial nº 256 de 15/02/2017, D.O.U nº 34 de 16/02/2017, seção 1, páginas 15 e 17.
(http://www.udf.edu.br/wp-content/uploads/2017/05/Portaria-n%C2%BA-256-Mestrado.pdf)
REGULAMENTO (arquivos/regulamento.pdf)

Coordenação Acadêmica

Prof. Dr. Ricardo José Macedo de Britto Pereira - Coordenador
Acadêmico

Objetivos
mestradodireito.udf.edu.br
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Prof. Dr. Mauricio Godinho Delgado - Decano
Público Alvo
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa

DISCIPLINAS
A organicidade da área de concentração e suas linhas de pesquisa se estende ao programa de disciplinas do
curso, que consegue, ao mesmo tempo, evitar a repetição dos ramos tradicionais do Direito e criar as bases
necessárias para a construção do conhecimento que permite ao discente avançar em suas pesquisas
acadêmicas no campo dos Direitos Sociais e Relações de Trabalho, a saber:

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA CIENTÍFICA E JURÍDICA ()



Disciplina Comum e Obrigatória



CONSTITUCIONALISMO, ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E
RELAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ()
Disciplina Comum e Obrigatória

mestradodireito.udf.edu.br

Õ

Ã
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RELAÇÕES DE TRABALHO E REGULAÇÃO NORMATIVA ()



Disciplina Obrigatória Linha de Pesquisa 1

DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS ()



Disciplina Obrigatória Linha de Pesquisa 2

RELAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO ()



Disciplina Eletiva



PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TEORIA DOGMÁTICA PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA ()
Disciplina Eletiva

SEGURIDADE SOCIAL CONTEMPORÂNEA ()



Disciplina Eletiva

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL E PROIBIÇÃO AO RETROCESSO ()



Disciplina Eletiva

ACESSO À JUSTIÇA E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO ()




Disciplina Eletiva

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – NORMATIZAÇÃO E TUTELA
JURÍDICAS ()
Disciplina Eletiva



DIREITOS SOCIAIS: REALIDADE CONTEMPORÂNEA E PERSPECTIVAS
FUTURAS ()
Disciplina Eletiva

DIREITO DO TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL ()



Disciplina Eletiva

DIREITO INTERNACIONAL E CONSTITUCIONAL DO TRABALHO ()



Disciplina Eletiva

mestradodireito.udf.edu.br

Ê

Ú
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PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ()



Disciplina Eletiva

DIREITOS HUMANOS SOCIAIS, INCLUSÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS ()



Disciplina Eletiva

HISTÓRIA
Tradição do Curso de Graduação em Direito do UDF
Curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal se deu por meio do Decreto Federal nº 64.036 de
29/01/1969. A primeira turma contava com 30 alunos. A grade curricular do período expressava a realidade da
época, porém já tendo a preocupação em formar no aluno uma perspectiva voltada à cidadania jurídica. Já era
destaque nesse período a prática jurídica, sempre vista como meio de inserir o discente de Direito na
sociedade. Sempre atenta às necessidades de sua população – e acompanhando o crescimento de Brasília e
entorno – a instituição implementou, ainda em 1976, cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, consolidando-se
como a pioneira no ensino superior particular em Brasília, tanto no ensino de Graduação como no de PósGraduação.
Nesses quase quarenta anos de Pós-graduação Lato Sensu, o curso de Direito do UDF teve destaque em
diversos trabalhos de pesquisa desenvolvidos. Com a pesquisa institucionalizada, o incentivo à pesquisa
aumentou significativamente e viu-se a necessidade de implementar mais uma revista do curso. Criou-se,
então, a Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, ISSN: 24468908.

O Programa de Mestrado do UDF
O Centro Universitário do Distrito Federal – UDF teve seu programa de Mestrado em Direito das Relações
Sociais e Trabalhistas aprovado em 18 de dezembro de 2015 e a partir deste dia não economizou esforços
para que seu curso não só cumprisse com 100% do proposto no APCN, mas que realizasse, na prática, ações
de excelência visando construir um espaço acadêmico onde o ensino, a pesquisa e a extensão fossem um
diferencial no seu âmbito regional e área de concentração.
Este programa se insere na história do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF como seu primeiro
programa de pós-graduação stricto sensu, mas faz parte de uma história de 50 anos, já que o UDF é a primeira
instituição de ensino superior particular do Distrito Federal. No seu meio século de história, a Instituição tem
mestradodireito.udf.edu.br
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trilhado um caminho de solidez e expansão, pautado na qualidade acadêmica e no reconhecimento social do
trabalho desenvolvido.
O programa de Mestrado do UDF se iniciou no dia 19 de janeiro de 2016, quando foi finalizado o recesso de
final de ano da Instituição e os professores passaram a trabalhar em regime integral para o Programa. O
primeiro processo seletivo para seleção dos discentes ocorreu entre os dias 10 a 12 de março de 2016 e as
aulas tiveram início no dia 28 de março de 2016. Conforme antecipado pelas pesquisas realizadas
previamente ao pedido de criação do curso, a procura foi grande em razão da área de concentração do curso,
não antes atendida nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Consequentemente, houve procura do
curso por pessoas advindas dos estados de Goiás, Rondônia e Bahia, entre outros, além da enorme procura
por pessoas residentes no âmbito do Distrito Federal.

CORPO DOCENTE
O programa de Mestrado em Direito do UDF conta com um grupo de docentes com elevada titulação e
envolvidos na produção de estudos relacionados a temas dos Direitos Sociais e das Relações de Trabalho

mestradodireito.udf.edu.br
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Ricardo José M. de Britto Pereira
Coordenador/Professor
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Pós-Doutor pela Cornell University ILR School (2018). Master of
Law Syracuse University (2018).
Leia mais

Currículo Lattes

Mauricio Godinho Delgado
Professor/Decano
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutor em Filosofia do Direito pela UFMG (1994) e Mestre em
Ciência Política pela UFMG (1980).
Leia mais

mestradodireito.udf.edu.br
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Raimundo Simão de Melo
Professor
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, Brasil (2004).
Leia mais

Currículo Lattes

Marcelo Fernando Borsio
Professor
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Pós-Doutor em Direito da Seguridade Social pela Universidade
Complutense de Madrid (2014).
Leia mais

mestradodireito.udf.edu.br
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Maria Cecilia de Almeida Monteiro Lemos
Professora
Professora do Mestrado em Direito do UDF. Doutora em Direito do Trabalho pela UnB (2018).
Leia mais

Currículo Lattes

José Roberto Freire Pimenta
Professor
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Brasil (2001).
Leia mais

mestradodireito.udf.edu.br
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Kátia Magalhães Arruda
Professora
Professora do Mestrado em Direito do UDF. Doutora em Políticas Públicas, pela Universidade Federal do
Maranhão (2008).
Leia mais

Currículo Lattes

Paulo Campanha Santana
Professor
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutorado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília,
Brasil(2019)
Leia mais

mestradodireito.udf.edu.br
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Cristina Aguiar Ferreira da Silva
Professora
Professora do Mestrado em Direito do UDF. Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, Brasil(2018)
Leia mais

Currículo Lattes

Thiago Santos Aguiar de Padua
Professor
Professor do Mestrado em Direito do UDF. Doutorado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília,
Brasil(2020)
Leia mais

mestradodireito.udf.edu.br

Currículo Lattes
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PROCESSO SELETIVO
Leia o Edital 2021 (arquivos/edital-2021.pdf). Ingresso em 2022.
O processo de seleção compreende as seguintes etapas:

20 Out
1ª Etapa

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Preliminar e eliminatória, a ser realizada no dia 20 (vinte) de outubro de 2021, quarta-feira, das 13h30min
às 15h00, por intermédio de mecanismo telepresencial ou virtual, em conformidade com procedimento a
ser especificado oportunamente pelo UDF;

20 Out
2ª Etapa

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Eliminatória e classificatória, a ser realizada também no 20 (vinte) de outubro de 2021, quarta-feira, das
15h30min às 18h30min, por intermédio de mecanismo telepresencial ou virtual, em conformidade com
procedimento a ser especificado oportunidade pelo UDF.

mestradodireito.udf.edu.br
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11 Nov
3ª Etapa

PROVA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL
Eliminatória e classificatória, a ser realizada no dia 11 de novembro de 2021, quinta-feira, a partir de
09h15min, quinta-feira, a partir de 09h15min, por intermédio de mecanismo telepresencial ou virtual, em
conformidade com procedimento a ser especificado oportunamente pelo UDF. Nesta Prova de Entrevista
Individual será observada a ordem sequencial de entrevistados, conforme lista divulgada mediante
afixação na Coordenação Acadêmica/Secretaria do Mestrado em Direito do UDF e disponibilizada por
meio virtual pela Secretaria do Mestrado aos candidatos (Whats Up ou email pessoal de cada candidato),
relativamente aos candidatos aprovados nas duas primeiras etapas do processo seletivo. Se necessário a juízo da Comissão de Seleção -, em decorrência do número de candidatos aprovados nas etapas
anteriores, as entrevistas poderão também ser realizadas, em continuidade, também no dia seguinte, 12
de novembro de 2021 (sexta-feira), a partir das 09h15min.

EVENTOS
Congressos e Seminários

(congresso/)

mestradodireito.udf.edu.br
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(seminariointernacional/)

Grupos de Pesquisa
Encontros dos Grupos de Pesquisa - 2019.1
Grupo de Pesquisa Constitucionalismo, Direito do Trabalho e Processo – Linha de Pesquisa 1
Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Relações Sociais – Linha de Pesquisa 2

Eventos do Mestrado em Direito
16 Fev
2017

Palestra Inaugural do Grupo de Pesquisa
O Perfil dos Sindicatos de Trabalhadores no Brasil e os Desafios da Negociação Coletiva Trabalhista

19
Mai
2017

Seminário

01
Jun
2017

Último Encontro do Grupo de Pesquisa do Semestre (2017.1)

31
Ago
2017

Palestra - Ciclo de debates: Direitos Sociais em um Contexto de Instabilidades Política e Fiscal

A Integridade da Pesquisa e das Publicações Acadêmicas: diretrizes

"Lançamento do livro do Prof. Dr. Paulo Lemgruber Ebert, A Liberdade Sindical no Setor Público. (PALESTRA
SOBRE O TEMA DO LIVRO)"

Tema 1. Equilíbrio fiscal e proteção aos direitos sociais: austeridade é sinônimo de supressão de direitos?

CONTATOS
mestradodireito.udf.edu.br
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Coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu
E-mail: mestradodireito@udf.edu.br
Telefone: (61) 3704-8892 | 61 9 9983-1989 (Whatsapp)
SEP/SUL EQ 704/904 Conj. A – Ed. Sede – 4º andar
Brasília/DF – 70390-045

Ver mapa maior

Comunicar
no ©2021
mapa
Dadosum
do erro
mapa

© 2021 Todos os Direitos Reservados UDF (http://www.udf.edu.br)
()
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Pesquisa de Preços - Pesquisa de Site Amplo Domínio - SEM SUCESSO (71685666)

14/14

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 363

06/10/21, 10:56

Mestrado em Direito - UDF





SOBRE O CURSO
Reconhecido: Portaria Ministerial nº 256 de 15/02/2017, D.O.U nº 34 de 16/02/2017, seção 1, páginas 15 e 17.
(http://www.udf.edu.br/wp-content/uploads/2017/05/Portaria-n%C2%BA-256-Mestrado.pdf)
REGULAMENTO (arquivos/regulamento.pdf)

Coordenação Acadêmica

1. Constitucionalismo, Direito do Trabalho e Processo

Objetivos
mestradodireito.udf.edu.br
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2. Direitos Humanos Sociais, Seguridade Social e Meio Ambiente
do Trabalho

Público Alvo
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa

DISCIPLINAS
A organicidade da área de concentração e suas linhas de pesquisa se estende ao programa de disciplinas do
curso, que consegue, ao mesmo tempo, evitar a repetição dos ramos tradicionais do Direito e criar as bases
necessárias para a construção do conhecimento que permite ao discente avançar em suas pesquisas
acadêmicas no campo dos Direitos Sociais e Relações de Trabalho, a saber:

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA CIENTÍFICA E JURÍDICA ()



Disciplina Comum e Obrigatória



CONSTITUCIONALISMO, ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E
RELAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ()
Disciplina Comum e Obrigatória

mestradodireito.udf.edu.br

Õ

Ã
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Mestrado em Direito
Sobre o programa

Prática

Linha de pesquisa

Docentes

Matriz Curricular

Investimento

CONCEITO CAPES

Conceito 5

TIPO DE CURSO

Mestrado
TURNOS

Integral
DIAS

Segunda, Terça, Quarta,
Quinta, Sexta

Sobre o Programa
O Programa de Pós-Graduação em Direito (PPG-DIR) da Universidade Católica de
Brasília (UCB), a melhor universidade particular do Centro-Oeste, foi criado, em
2000, para dar vazão à crescente produção acadêmica dos docentes e discentes
da instituição. Desde então, seu objetivo tem sido oferecer formação acadêmica
de excelência a profissionais capazes de se posicionar, com agilidade e visão
transdisciplinar, frente a um mundo integrado.
Atualmente, o corpo docente do Programa é composto por professores doutores,
todos com sólida formação intelectual e experiência internacional, habilitados a
conduzir reflexões sobre o tratamento de questões jurídicas, políticas e
econômicas mundiais. Devido a sua visão transdisciplinar do Direito, o PPG-DIR
conta com professores de outras Ciências Sociais Aplicadas, em especial, da
Economia e das Relações Internacionais. E, em função dessa abordagem e da
amplitude de sua área de concentração, o Programa incentiva a entrada de alunos
de outras áreas das Ciências Sociais Aplicadas em seus quadros, especialmente
das áreas de Economia, Relações Internacionais, Contabilidade e Administração.
O Programa, com duração esperada de 24 meses, é conduzido inteiramente no
Câmpus Taguatinga, embora possa se valer de disciplinas ofertadas noutras
unidades da Instituição, e oferece oportunidade única aos mestrandos que
queiram se aprofundar em temas de Direito, tanto por meio de abordagens
jurídicas tradicionais quanto por meio de abordagens inovadoras inter e
transdisciplinares.

DURAÇÃO

4 Semestre(s) (600 horas)

INSCREVA-SE MESTRADO

Mestrado-Minter

Edital nº 043/2021 Processo Seletivo 2022

Edital Nº 037/2021 Projeto Cooperação
entre Instituições (PCI)

Processo Seletivo
2021.2

Resultado Processo
Seletivo - Edital Nº
008/2021

Edital Nº 031/2021 Aluno Especial 2021/2

Edital Nº 027.2021 Vagas Remanescentes
2021.2

Resultado Final - Vagas
Remanescentes 2021.2
Resultado Edital
Nº020/2021 Concessão de Bolsas
Parciais
Relação de
Orientadores e
Orientandos
Resultado Processo de
Idioma Estrangeiro
Mestrado em Direito

Grupos de Pesquisa

Dissertações
Defendidas
https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/
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Projetos de Pesquisa

Grade Horária 2021/2
Grade Horária das
turmas de
Epistemologia 2021/2
(Núcleo de Formação
Geral)
Pesquisadores
aprovados no processo
seletivo do CEPEC

Regulamento Direito

Regulamento Geral
Stricto Sensu

Receba nossos eBooks com conteúdo exclusivo sobre o curso.
E-mail*

Eu concordo em receber outras comunicações da UBEC.

Enviar

Contatos

COORDENADOR(A) DO CURSO

Maurício Dalri Timm do Valle
mauricio.valle@ucb.br
planejamentopos@ucb.br

LOCALIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO

Câmpus Taguatinga, Bloco
Central, sala C204
TELEFONE

(61) 3356-9617 / (61) 33569460

Notícias

Geral

UCB realiza campanha para arrecadação de
doações

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/

Pesquisa de Preços - SITE DE AMPLO DOMÍNIO - UCB (71686319)
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Avaliação das Unidades Curriculares
Híbridas começa hoje
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Eventos

2019

NOV

22

Esquina da Ciência

sex, 22 nov - 06 dez, 15:00
Comunidade

2019

NOV

20

Universo Católica

qua, 20 nov - 22 nov, 09:00
Exposição

2019

NOV

18

IV Congresso da Escola de
Saúde e Medicina
seg, 18 nov - 21 nov, 00:00
Comunidade

OUTROS EVENTOS

Revista UCB 360
Edição 7

NORMAS DE MATRÍCULA –
RENOVAÇÃO 2º 2020
2º 2020

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Carla Cristina Gadelha da Silva
Após 18 anos de cursar uma Especialização resolvi fazer o mestrado, o
tão desejado mestrado. Passei na seleção e iniciei o curso como se
estivesse entrando na escola pela primeira vez. Além da vasta
experiência acadêmica e convivência com os melhores profissionais
da área, pude reavaliar meu desempenho como discente e constatar
como o Mestrado agrega positivamente na vida acadêmica e pessoal
do indivíduo.

atende@ucb.br

Acesso rápido

Graduação

Pós-Graduação

Infraestrutura

Biblioteca

Estudante

Imprensa

Comissão Própria de
Avaliação

Documentos Institucionais

Ajuda

Cátedra UNESCO

Católica de A a Z

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/

Câmpus Taguatinga
QS 07 – Lote 01 – EPCT – Taguatinga, Brasília/DF - CEP: 71966700
Câmpus Asa Norte
SGAN 916 Módulo B Avenida W5 - Asa Norte, Brasília - DF, 70790160
Câmpus Ceilândia
St. N QNN 31 - Ceilândia, Brasília - DF, 72225-310 Telefone: 33569202
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Câmpus de Sobradinho
Quadra 13 área reservada nº 3 - Sobradinho, Brasília - DF - Telefone:
3356-9261

Trabalhe Conosco

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/
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Mestrado em Direito
Sobre o programa

Prática

Linha de pesquisa

Docentes

Matriz Curricular

Revistas
REVISTA DO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO – RVMD (ISSN: 1980-8860):

É uma publicação semestral, inteiramente eletrônica, cujo escopo se insere na Área de
Concentração do PPG-DIR, alargando-se também para outras áreas do Direito, sejam do
Direito Público ou Privado, ou mesmo de outras ciências sociais, no seu sentido
interdisciplinar. As submissões, em fluxo contínuo, são feitas diretamente pelo portal
eletrônico.
Atualmente, de acordo com os indicadores de estratificação da qualidade da produção
intelectual da CAPES, a RVMD está qualificada como Qualis B1.
Acesse aqui
REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO E TRIBUTÁRIO – RDIET (ISSN:
1980-1955; e-ISSN: 2318-8529):

É publicada semestralmente, passou a ser inteiramente eletrônica a partir de 2013, tem
como escopo temas relacionados às Linhas de Pesquisa 1 e 2 do PPG-DIR. Atualmente, de
acordo com os indicadores de estratificação da qualidade da produção intelectual da
CAPES, a RDIET está qualificada como Qualis B1.
A revista tem acesso gratuito pelo portal eletrônico, onde também são feitas as
submissões, recebidas e processadas em fluxo contínuo. São aceitas submissões em em
português, inglês, espanhol, italiano, alemão e francês.
Acesse aqui
ECONOMIC ANALYSIS OF LAW REVIEW – EALR (ISSN: 2178-0587):

É uma publicação semestral, inteiramente eletrônica, que explora aspectos inusitados de
questões jurídico-políticas, com emprego de tradicionais ferramentas econômicas, além
de disciplinas mais recentes como economia comportamental ou mesmo de outras áreas
como a sociologia e a biologia evolucionária. A revista aceita publicações em inglês,
espanhol e português, e é a mais importante publicação latino-americana especializada
em Análise Econômica do Direito, além de ser o veículo oficial de publicação da
Associação Brasileira de Direito & Economia – ABDE.
Atualmente, de acordo com os indicadores de estratificação da qualidade da produção
intelectual da CAPES, a EALR está qualificada como Qualis A2.
Acesse aqui
REVISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS AVANÇADAS DO TERCEIRO SETOR (REPATS)
(ISSN: 2359-5299):

É vinculada ao Programa de Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília e
integrada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas do Terceiro Setor – NEPATS, é
uma publicação virtual, semestral, interdisciplinar e tem como escopo divulgar pesquisas
no Terceiro Setor, inserindo-se na linha de concentração do Programa (Direito,
Instituições e Desenvolvimento) e em suas linhas de pesquisa que, também, englobam:
Sociedade, Terceiro Setor e Instituições. Atualmente, de acordo com os indicadores de
estratificação da qualidade da produção intelectual da CAPES, a EALR está qualificada
como Qualis B1.

Investimento

CONCEITO CAPES

Conceito 5

TIPO DE CURSO

Mestrado
TURNOS

Integral
DIAS

Segunda, Terça, Quarta,
Quinta, Sexta
DURAÇÃO

4 Semestre(s) (600 horas)

INSCREVA-SE MESTRADO

Mestrado-Minter

Edital nº 043/2021 Processo Seletivo 2022

Edital Nº 037/2021 Projeto Cooperação
entre Instituições (PCI)

Processo Seletivo
2021.2

Resultado Processo
Seletivo - Edital Nº
008/2021

Edital Nº 031/2021 Aluno Especial 2021/2

Edital Nº 027.2021 Vagas Remanescentes
2021.2

Acesse aqui

Obs.: As submissões são feitas diretamente pelo portal eletrônico de cada Revista.

Resultado Final - Vagas
Remanescentes 2021.2
Resultado Edital
Nº020/2021 Concessão de Bolsas
Parciais
Relação de
Orientadores e
Orientandos
Resultado Processo de
Idioma Estrangeiro
Mestrado em Direito

Grupos de Pesquisa

Dissertações
Defendidas
https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/
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Mestrado em Direito
Sobre o programa

Prática

Linha de pesquisa

Docentes

Matriz Curricular

Área de Concentração

Direito, Justiça, Instituições e
Desenvolvimento
Linhas de pesquisa
Direito, Estado, Tributação e Desenvolvimento

Investimento

CONCEITO CAPES

Conceito 5

TIPO DE CURSO

Mestrado
TURNOS

Integral
DIAS

Que tem por objeto de estudo a concretização das políticas de Estado e a promoção do
desenvolvimento econômico e social, com base na perspectiva da arrecadação dos
tributos, com destaque para a questão regulatória (extrafiscalidade), as inter-relações
com os setores organizados da sociedade e a interconectividade com o ambiente
internacional, por um lado e, por outro, a gestão dos recursos públicos de forma equitativa
e economicamente eficiente.

Segunda, Terça, Quarta,
Quinta, Sexta
DURAÇÃO

4 Semestre(s) (600 horas)

INSCREVA-SE MESTRADO

Direito, Ciências, Instituições e Desenvolvimento
Que tem por objeto de estudo o Direito nas suas próprias dimensões, o Direito sob a ótica
da análise econômica e comportamental, incluindo Direito Financeiro, Responsabilidade
Fiscal e Eficiência da Gestão Pública e Terceiro Setor, bem como questões atinentes à
proteção do futuro, como saúde, educação, segurança, meio ambiente, ciências,
tecnologias e sustentabilidade.

Mestrado-Minter

Edital nº 043/2021 Processo Seletivo 2022

Edital Nº 037/2021 Projeto Cooperação
entre Instituições (PCI)

Processo Seletivo
2021.2

Resultado Processo
Seletivo - Edital Nº
008/2021

Edital Nº 031/2021 Aluno Especial 2021/2

Edital Nº 027.2021 Vagas Remanescentes
2021.2

Resultado Final - Vagas
Remanescentes 2021.2
Resultado Edital
Nº020/2021 Concessão de Bolsas
Parciais
Relação de
Orientadores e
Orientandos
Resultado Processo de
Idioma Estrangeiro
Mestrado em Direito

Grupos de Pesquisa

Dissertações
Defendidas
https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/
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Início / Cursos / Pós-Graduação / Mestrado em Direito

Mestrado em Direito
Sobre o programa

Prática

Linha de pesquisa

Docentes

Matriz Curricular

Docentes do Núcleo Permanente

Investimento

CONCEITO CAPES

Conceito 5

TIPO DE CURSO

Ana Lucia Pretto Pereira

Mestrado
TURNOS

Integral
Cleucio Santos Nunes
Edilson Vitorelli Diniz Lima

DIAS

Segunda, Terça, Quarta,
Quinta, Sexta
DURAÇÃO

Guilherme Roman Borges
Jose Eduardo Sabo Paes
Maurício Dalri Timm do Valle
Maurin Almeida Falcão

4 Semestre(s) (600 horas)

INSCREVA-SE MESTRADO

Mestrado-Minter

Edital nº 043/2021 Processo Seletivo 2022

Néfi Cordeiro
Edital Nº 037/2021 Projeto Cooperação
entre Instituições (PCI)

Processo Seletivo
2021.2

Resultado Processo
Seletivo - Edital Nº
008/2021

Edital Nº 031/2021 Aluno Especial 2021/2

Edital Nº 027.2021 Vagas Remanescentes
2021.2

Resultado Final - Vagas
Remanescentes 2021.2
Resultado Edital
Nº020/2021 Concessão de Bolsas
Parciais
Relação de
Orientadores e
Orientandos
Resultado Processo de
Idioma Estrangeiro
Mestrado em Direito

Grupos de Pesquisa

Dissertações
Defendidas
https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/
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Início / Cursos / Pós-Graduação / Mestrado em Direito

Mestrado em Direito
Sobre o programa

Prática

Linha de pesquisa

Docentes

Matriz Curricular

Matriz Curricular

CONCEITO CAPES

Conceito 5

TIPO DE CURSO

DIREITO, CIÊNCIAS, INSTITUIÇÕES E DESENVOLVIMENTO

Mestrado
TURNOS

DIREITO, CIÊNCIAS, INSTITUIÇÕES E
DESENVOLVIMENTO

Integral
DIAS

PERÍODO

DISCIPLINAS

1

ORIENTAÇÃO I

1

EPISTEMOLOGIA

60

1

TEORIAS DO DIREITO

60

1

JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO

60

PERÍODO

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

2

ORIENTAÇÃO II

2

DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO

2

DISCIPLINA OPTATIVA

PERÍODO

DISCIPLINAS

3

ORIENTAÇÃO III

3

QUALIFICAÇÃO - MESTRADO

3

DISCIPLINA OPTATIVA

PERÍODO

DISCIPLINAS

4

ORIENTAÇÃO IV

4

DEFESA

DISCIPLINAS OPTATIVAS

Investimento

CARGA HORÁRIA

60

CARGA HORÁRIA

60

CARGA HORÁRIA

60

CARGA HORÁRIA

ORIENTAÇÃO V

Segunda, Terça, Quarta,
Quinta, Sexta
DURAÇÃO

4 Semestre(s) (600 horas)

INSCREVA-SE MESTRADO

Mestrado-Minter

Edital nº 043/2021 Processo Seletivo 2022

Edital Nº 037/2021 Projeto Cooperação
entre Instituições (PCI)

Processo Seletivo
2021.2

Resultado Processo
Seletivo - Edital Nº
008/2021

Edital Nº 031/2021 Aluno Especial 2021/2

Edital Nº 027.2021 Vagas Remanescentes
2021.2

ORIENTAÇÃO VI
DIREITO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

60

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO DIREITO

60

DIMENSÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

60

CRIMINALIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA

60

DIREITO ADUANEIRO E TRIBUTOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR

60

PROCESSO COMO GARANTIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

60

SOCIOLOGIA DO TRIBUTO

60

ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E TERCEIRO SETOR

60

PROCESSO TRIBUTÁRIO CONTEMPORÂNEO

60

DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

60

TEORIA GERAL DO DIREITO TRIBUTÁRIO

60

TÓPICOS AVANÇADOS EM DIREITO, TRIBUTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

60

Resultado Final - Vagas
Remanescentes 2021.2
Resultado Edital
Nº020/2021 Concessão de Bolsas
Parciais
Relação de
Orientadores e
Orientandos
Resultado Processo de
Idioma Estrangeiro
Mestrado em Direito

Grupos de Pesquisa

Dissertações
Defendidas
https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/?action=filtro
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Início / Cursos / Pós-Graduação / Mestrado em Direito

Mestrado em Direito
Sobre o programa

Prática

Linha de pesquisa

Docentes

Matriz Curricular

Matriz Curricular

Investimento

CONCEITO CAPES

Conceito 5

TIPO DE CURSO

DIREITO, ESTADO, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Mestrado
TURNOS

DIREITO, ESTADO, TRIBUTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Integral
DIAS

PERÍODO

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

1

ORIENTAÇÃO I

1

EPISTEMOLOGIA

60

1

TEORIAS DO DIREITO

60

1

DIREITO TRIBUTÁRIO CONSTITUCIONAL EM
PERSPECTIVA CRÍTICA

60

PERÍODO

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

2

ORIENTAÇÃO II - MESTRADO

2

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITOS FUNDAMENTAIS

2

DISCIPLINA OPTATIVA

Segunda, Terça, Quarta,
Quinta, Sexta
DURAÇÃO

4 Semestre(s) (600 horas)

INSCREVA-SE MESTRADO

Mestrado-Minter

PERÍODO

DISCIPLINAS

3

ORIENTAÇÃO III

3

QUALIFICAÇÃO

3

DISCIPLINA OPTATIVA

PERÍODO

DISCIPLINAS

4

ORIENTAÇÃO IV

4

DEFESA

DISCIPLINAS OPTATIVAS

60

CARGA HORÁRIA

60

CARGA HORÁRIA

60

CARGA HORÁRIA

ORIENTAÇÃO V
ORIENTAÇÃO VI
DIREITO ADUANEIRO E TRIBUTOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR

60

SOCIOLOGIA DO TRIBUTO

60

PROCESSO TRIBUTÁRIO CONTEMPORÂNEO

60

DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

60

TEORIA GERAL DO DIREITO TRIBUTÁRIO

60

TÓPICOS AVANÇADOS EM DIREITO, TRIBUTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

60

DIREITO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

60

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO DIREITO

60

DIMENSÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

60

CRIMINALIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA

60

PROCESSO COMO GARANTIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

60

ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E TERCEIRO SETOR

60

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/?action=filtro
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Edital nº 043/2021 Processo Seletivo 2022

Edital Nº 037/2021 Projeto Cooperação
entre Instituições (PCI)

Processo Seletivo
2021.2

Resultado Processo
Seletivo - Edital Nº
008/2021

Edital Nº 031/2021 Aluno Especial 2021/2

Edital Nº 027.2021 Vagas Remanescentes
2021.2

Resultado Final - Vagas
Remanescentes 2021.2
Resultado Edital
Nº020/2021 Concessão de Bolsas
Parciais
Relação de
Orientadores e
Orientandos
Resultado Processo de
Idioma Estrangeiro
Mestrado em Direito

Grupos de Pesquisa

Dissertações
Defendidas
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Mestrado em Direito - Universidade Católica de Brasília

Projetos de Pesquisa

Grade Horária 2021/2
Grade Horária das
turmas de
Epistemologia 2021/2
(Núcleo de Formação
Geral)
Pesquisadores
aprovados no processo
seletivo do CEPEC

Regulamento Direito

Regulamento Geral
Stricto Sensu

Receba nossos eBooks com conteúdo exclusivo sobre o curso.
E-mail*

Eu concordo em receber outras comunicações da UBEC.

Enviar

Contatos

COORDENADOR(A) DO CURSO

Maurício Dalri Timm do Valle
mauricio.valle@ucb.br
planejamentopos@ucb.br

LOCALIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO

Câmpus Taguatinga, Bloco
Central, sala C204
TELEFONE

(61) 3356-9617 / (61) 33569460

Notícias

Geral

UCB realiza campanha para arrecadação de
doações

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/?action=filtro
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MAIS NOTÍCIAS

Estudante

Avaliação das Unidades Curriculares
Híbridas começa hoje
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Mestrado em Direito - Universidade Católica de Brasília

Eventos

2019

NOV

22

Esquina da Ciência

sex, 22 nov - 06 dez, 15:00
Comunidade

2019

NOV

20

Universo Católica

qua, 20 nov - 22 nov, 09:00
Exposição

2019

NOV

18

IV Congresso da Escola de
Saúde e Medicina
seg, 18 nov - 21 nov, 00:00
Comunidade

OUTROS EVENTOS

Revista UCB 360
Edição 7

NORMAS DE MATRÍCULA –
RENOVAÇÃO 2º 2020
2º 2020

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Patrícia Horisawa Goulart de Almeida
O Mestrado Profissional em Governança tem contribuído muito em
carreira profissional. O curso é muito bom com troca de conhecimento
entre 02 professores em cada disciplina. Na minha empresa eles estão
investindo para quem faz o Mestrado. Trabalho no RJ e eles liberam
para eu fazer home Office.

atende@ucb.br

Acesso rápido

Graduação

Pós-Graduação

Infraestrutura

Biblioteca

Estudante

Imprensa

Comissão Própria de
Avaliação

Documentos Institucionais

Ajuda

Cátedra UNESCO

Católica de A a Z

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/?action=filtro

Câmpus Taguatinga
QS 07 – Lote 01 – EPCT – Taguatinga, Brasília/DF - CEP: 71966700
Câmpus Asa Norte
SGAN 916 Módulo B Avenida W5 - Asa Norte, Brasília - DF, 70790160
Câmpus Ceilândia
St. N QNN 31 - Ceilândia, Brasília - DF, 72225-310 Telefone: 33569202
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Mestrado em Direito - Universidade Católica de Brasília

Câmpus de Sobradinho
Quadra 13 área reservada nº 3 - Sobradinho, Brasília - DF - Telefone:
3356-9261

Trabalhe Conosco

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/direito-mestrado/?action=filtro
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Início / Cursos / Pós-Graduação / Mestrado em Direito

Mestrado em Direito
Sobre o programa

Prática

Linha de pesquisa

Docentes

Matriz Curricular

Investimento

Mensalidade
TÍTULO

QUANTIDADE DE PARCELAS

MENSALIDADE BRUTA

Mestrado

24

R$ 3.888,73

CONCEITO CAPES

Conceito 5

TIPO DE CURSO

Mestrado
TURNOS

Integral
DIAS

Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta
DURAÇÃO

4 Semestre(s) (600 horas)

INSCREVA-SE MESTRADO

Mestrado-Minter

Edital nº 043/2021 - Processo Seletivo 2022

Edital Nº 037/2021 - Projeto Cooperação entre Instituições (PCI)

Processo Seletivo 2021.2

Resultado Processo Seletivo - Edital Nº 008/2021

Pesquisa de Preços - SITE DE AMPLO DOMÍNIO - UCB (71686319)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 379

06/10/21, 16:13

PUC-SP

Mantenedora (http://www.pucsp.br/fundasp/)

👤

Universidade (/universidade)

(http://www.pucsp.br/home)
Educação
Continuada
Eu sou
PUC-SP(/pos-graduacao/especializacao-e-mba)
PÁGINA
INICIAL

▾

Graduação (/graduacao)

Pesquisa (/pesquisa)

APRESENTAÇÃO

Pós-Graduação (/pos-graduacao)

▾

▾

PROGRAMAS

Mestrado e Doutorado

SECRETARIAS

DOCUMENTOS

CALENDÁRIO

Início (/) » Mestrado e Doutorado (/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado) » Direito ()

Direito

★

Avaliação CAPES: Quadriênio 2013-2014-2015-2016 - Conceito 4 (Mestrado e Dout

Mestrado, Doutorado

(https://
(tU
(ma
(/a
u=)
url=)
Univ
url
Pau
gra
P (https
grad
do
dout

Breve Apresentação

O Programa vem, desde a sua criação, em 1973, consolidando, graças ao trabalho incessante desenvolvido durante todo esse período,
uma notória posição de excelente curso de Mestrado e de Doutorado, reconhecido pelas agências financeiras CAPES e CNPq que,
várias vezes ao longo desses anos, atribuíram-lhe nota máxima. Além disso, os meios nacional e internacional têm consignado esse
reconhecimento mediante inúmeras manifestações. A pesquisa científica, aí compreendida a pesquisa de campo, prática e direta, e a
pesquisa doutrinária e jurisprudencial é a meta permanente perseguida pelo curso. A Ciência Jurídica, caracteristicamente, sabe-se, é
uma ciência dogmática, enquanto sua técnica é sempre um docere (ensinar).
Isso inclui, rigorosamente, a incessante busca de uma proposta de solução possível e viável. O professor de Direito, o cientista do
Direito e o advogado que pretende imprimir mais substância ao seu trabalho, estão sempre às voltas com a decidibilidade. Devem,
pois, trabalhar os problemas jurídicos objetivando encontrar-lhes solução. Assim, consolidada essa orientação, o curso vem,
gradativamente, se aperfeiçoando, com o aprimoramento dos quadros docente e discente, bem como das técnicas empregadas no
magistério e na constituição de sua biblioteca.

➕ saiba mais

Linhas de Pesquisa
O Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito possui 5 linhas de Pesquisa:
Efetividade do Direito Público e Limitações da Intervenção Estatal;
Ética, Linguagem e Justiça;
Efetividade do Direito Privado e Liberdades Civis;
Efetividade dos Direitos de Terceira Dimensão e Tutela da Coletividade, dos Povos e da Humanidade;
Tutela penal e efetividade processual das liberdades;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (https://www5.pucsp.br/fundasp/politica-de-privacidade/) e, ao
continuar navegando, você concorda com estas condições.
ACEITO

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/direito
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PUC-SP

(https://www.pucsp.br/segundo-processo-seletivo-2o2021)

Processo Seletivo
Pós-Graduação 1º/2022 (https://www.pucsp.br/segundo-processo-seletivo-2o2021)
Inscrições Abertas de 05 a 22/10 (https://www.pucsp.br/segundo-processo-seletivo-2o2021)

 Inscreva-se (https://www.pucsp.br/processo-seletivo-1o-semestre-2022)



SOBRE O CURSO

• Nível:
Mestrado, Doutorado
• Avaliação da Capes:
Quadriênio 2013-2014-2015-2016 - Conceito 4 (Mestrado e Dout
• Duração:
Mestrado: 1 ano e meio (mín.) / 2 anos e meio (máx.)
Doutorado: 3 anos (mín.) / 4 anos (máx.)
• Mensalidade:
Mestrado: R$ 3.850,00
Doutorado: R$ 3.850,00
• Campus
Perdizes

COORDENAÇÃO
Coordenador(a)
Prof. Dr. Silvio Luís Ferreira da Rocha
posdir@pucsp.br
(mailto:posdir@pucsp.br)

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (https://www5.pucsp.br/fundasp/politica-de-privacidade/) e, ao
continuar navegando, você concorda com estas condições.
ACEITO

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/direito
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PUC-SP

Vice-Coordenador(a)
Profª. Drª. Patrícia Miranda Pizzol
posdir@pucsp.br
(mailto:posdir@pucsp.br)

EXPEDIENTE
• Assistentes de Coordenação: Rui/Rafael
E-mail: posdir@pucsp.br (mailto:posdir@pucsp.br)
• Atendimento Telefônico
(serviço temporariamente suspenso)
Tel: (11) 3670-8519
• Atendimento Presencial
(serviço temporariamente suspenso)
Endereço: Rua Ministro Godoy, 969, 4º. andar - Sala 4E-02
CEP 05015-901 Perdizes, São Paulo/SP

Conheça
outros programas
ç
Programa San Tiago Dantas
(/pos-graduacao/mestrado-edoutorado/relacoesinternacionais-programa-santiago-dantas)

(/pos-graduacao/mestradoEducação: Psicologia da
Educação (/posgraduacao/mestrado-edoutorado/educacaopsicologia-da-educacao)

(/

d

/

d

Educação: Formação de
Formadores (/posgraduacao/mestrado-edoutorado/educacao-formacaode-formadores)

(/

d

/

d

Psicologia: Psicologia Social
(/pos-graduacao/mestrado-edoutorado/psicologiapsicologia-social)

Psicologia: Psicologia Clínica
(/pos-graduacao/mestrado-edoutorado/psicologiapsicologia-clinica)

(/

(/

d

/

d

Educação: História, Política,
Sociedade (/posgraduacao/mestrado-edoutorado/educacao-historiapolitica-sociedade)

(/

d

/

d

Desenvolvimento de Jogos
Digitais (/posgraduacao/mestrado-edoutorado/desenvolvimentode-jogos-digitais)

(/pos-graduacao/mestrado-

d
d
g
p /
Análise do Comportamento
(/pos-graduacao/mestrado-edoutorado/psicologiaexperimental-analise-docomportamento)

(/pos-graduacao/mestrado-

Educação: Currículo (/posgraduacao/mestrado-edoutorado/educacao-curriculo)

(/

d

/

História (/posgraduacao/mestrado-edoutorado/historia)

Literatura e Crítica Literária
(/pos-graduacao/mestrado-edoutorado/literatura-e-criticaliteraria)

(/

d

/

d

Direito (/posgraduacao/mestrado-edoutorado/direito)

d

PÁGINA INICIAL
Utilizamos
cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (https://www5.pucsp.br/fundasp/politica-de-privacidade/) e, ao
O
PROGRAMA
continuar navegando, você concorda com estas condições.

Apresentação

ACEITO

História

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/direito
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Regulamento
Corpo Docente
Corpo Discente
Egressos

ESTRUTURA CURRICULAR
Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa
Mestrado
Doutorado
Pós-doutorado
Disciplinas

PESQUISA
Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPq
Centros e núcleos
Pesquisas dos docentes
Pesquisas Concluídas
Publicações

MAIS INFORMAÇÕES
Bolsas
Convênios
Dissertações e teses defendidas
Eventos
Formulários e Documentos
Intercâmbios
Processo Seletivo
Links
Próximas Defesas (http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/lista-de-defesas)
Revistas

# EUSOUPUCSP
Área de Alunos: Grades
Curriculares, Monitoria,
Estágios, Avisos, Eventos,
entre outros. (/alunos/posgraduacao/mestrado-edoutorado/direito)

ACESSAR (/ALUNOS/POSGRADUACAO/MESTRADOE-DOUTORADO/DIREITO)

Conecte-se à PUC-SP
(https://www.facebook.com/PUCSP.Oficial)
(https://twitter.com/puc_sp)
(http://www.linkedin.com/company/puc(http://instagram.com/puc_sp)
(https://www.youtube.com/channel/UCZBUzg4_aa8YhujNDp(http://j.pucsp.br/)
sp)
nktQ)
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (https://www5.pucsp.br/fundasp/politica-de-privacidade/) e, ao
continuar navegando, você concorda com estas condições.
MANTENEDORA
Fundação São Paulo (https://www.pucsp.br/fundasp/)

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/direito
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ESTUDE NA PUC
Graduação (/graduacao)
Pós-Graduação (/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado)
Educação Continuada (/pos-graduacao/especializacao-e-mba)
Internacionalização (/arii)
Study at PUC-SP (https://www.pucsp.br/arii/estude-na-puc-sp-study-puc-sp)
FORMAS DE INGRESSO
Vestibular (http://www.nucvest.com.br/)
Prouni (/bolsas-e-financiamentos)
Transferências (https://nucvest.com.br/)
Cursos Sequenciais (https://nucvest.com.br/)
PARFOR (https://nucvest.com.br/)
Portadores de Diploma (https://nucvest.com.br/)
PESQUISA
Iniciação Científica (https://www.pucsp.br/iniciacaocientifica)
Mais informações (https://www.pucsp.br/pesquisa)
UNIVERSIDADE
Administração (/universidade/administracao)
Sobre a Universidade (/universidade)
Campi/Unidades Suplementares (/universidade/universidade-campi-e-unidades-suplementares)
Faculdades (/universidade/faculdades)
Coordenadorias (/universidade/coordenadorias)
Bolsas e Financiamentos (http://www.pucsp.br/bolsas-e-financiamentos)
Serviços a Comunidade (/universidade/servicos-comunidade)
Editais de Contratação e Seleção (/drh/editais-para-selecao-de-professores)
Licitações (https://www.pucsp.br/fundasp/publicacoes/processos_licitatorios.html)
Atos Normativos e Documentos (/universidade/atos-normativos-e-documentos)
Assessoria de Comunicação Institucional (/aci)
Avaliação Institucional - CPA (https://www.pucsp.br/cpa/)
Parcerias (/universidade/parcerias)
Eventos (/setor-de-eventos)
Comissão da verdade (https://www.pucsp.br/comissaodaverdade/)
Ouvidoria (/ouvidoria)
Calendário (/universidade/calendario)
Manual de Identidade Visual (/universidade/manual-de-identidade-visual)
Trabalhe Conosco (https://portal.fundasp.org.br:8083/RM/Rhu-BancoTalentos/)
Contato (/universidade/contato)
ALUNOS
Eu sou PUC-SP (/alunos)
Portal Acadêmico (https://portal.fundasp.org.br)
Estágios (/estagios)
Manual do Estudante (https://www4.pucsp.br/manual-do-estudante/)
Lista de Defesas (/pos-graduacao/mestrado-doutorado/lista-de-defesas)
Registro de Diplomas (https://portal.fundasp.org.br:8083/web/app/edu/PortalEducacional/js/aluno/Diploma/)
Validador de Documentos (http://www.fundasp.org.br/validador)
ACESSO RÁPIDO
Achados e Perdidos (https://www.pucsp.br/achados-e-perdidos)
CEDIC (https://www.pucsp.br/cedic/)
CUCA (https://www.pucsp.br/cuca/)
Clínica Psicológica (https://www.pucsp.br/clinica/)
Derdic (https://www.pucsp.br/derdic/)
EDUC (https://www.pucsp.br/educ/)
Escritório Modelo (/escritorio-modelo)
Hospital Santa Lucinda (https://www.hospitalsantalucinda.com.br)
Museu da Cultura (https://www.pucsp.br/museudacultura/)
PAC - Setor de Atendimento Comunitário (https://www.pucsp.br/pac)
Pastoral Universitária (https://www.pucsp.br/pastoral)
TV PUC (http://tvpuc.com.br/home/)
Teatro Tuca (https://www.teatrotuca.com.br/)
Fraude em boletos (/fraude-de-boletos)
PROFESSORES
E essenciais
FUNCIONÁRIOS
Utilizamos cookies
e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (https://www5.pucsp.br/fundasp/politica-de-privacidade/) e, ao
continuar
navegando, você concorda com estas condições.
DRH
(/drh)
Suporte DTI (/suporte)
DIPLAD (/diplad)

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/direito
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PUC-SP

AMBIENTES
Portal Acadêmico (https://portal.fundasp.org.br)
Bibliotecas (/biblioteca)
Moodle (https://moodle.pucsp.br/)
Novo E-mail (http://outlook.com/pucsp.br)
Portal de Revistas (https://revistas.pucsp.br/)
Jornal da PUC-SP (https://j.pucsp.br/)
PUC-PLAY (/pucplay)
Faq (https://www.pucsp.br/faq/)

Buscar

(/revistas)
(http://www.bndes.gov.br/)

(https://www
(http://bnmdigital.mpf.mp.br/)

(http://www.periodicos.capes.gov.br/)

2021 - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Rua Monte Alegre, 984, Perdizes - São Paulo - SP CEP: 05014-901
Fone:(11) 3670-8000 (PABX)

(http://www.pucsp.br/fundasp/)

(/)

Editais de Contratação e Seleção (https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-professores)
Manual de Identidade Visual (https://www.pucsp.br/universidade/manual-de-identidade-visual)
Política de Privacidade (https://www5.pucsp.br/fundasp/politica-de-privacidade/)
© Copyright - 2020 - PUC-SP
Desenvolvido por DTI

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade (https://www5.pucsp.br/fundasp/politica-de-privacidade/) e, ao
continuar navegando, você concorda com estas condições.
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DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
QUADRO COMPARATIVO - CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM DIREITO
PROPOSTA DA EMPRESA - IDP (70602090)
POR PARTICIPANTE

PERÍODO DE DURAÇÃO

Quadro Comparativo de Preços (71686537)

CURSO

TEMÁTICA

Período de
Duração

CARGA
HORÁRIA

Quantidade de
participante

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Mestrado

Mestrado Acadêmico em Direito
Constitucional

24

560 Hora/aula

14

R$ 0,00

R$

3.550,00

R$

42.600,00 R$

85.200,00 R$

49.700,00 R$

596.400,00 R$

Doutorado

Em Direito

36

960 Hora/aula

3

R$ 0,00

R$

3.750,00

R$

45.000,00 R$

135.000,00 R$

11.250,00 R$

135.000,00 R$

405.000,00

TOTAL GERAL R$

60.950,00 R$

731.400,00 R$

1.597.800,00

Valor mensal por
participante

Valor Anual por
participante

Valor Total por
participante

Valor mensal Total Valor Anual Total

PROPOSTA DA EMPRESA - IESB (70602284)
POR PARTICIPANTE
CURSO

TEMÁTICA

Período de
Duração

CARGA
HORÁRIA

Quantidade de
participante

Mestrado

Mestrado Profissional em Direito
Social e Processos
Reinvidicatórios

24

540 Hora/aula

14

TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$

Valor mensal por
participante

100,00 R$

Valor Anual por
participante

2.058,09 R$

24.697,08 R$

TEMÁTICA

Período de
Duração

Mestrado

Em Direito

Doutorado

Em Direito

Valor mensal Total Valor Anual Total
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Mestrado

TEMÁTICA
Direito, Estado, Triutação e
desenvolvimento
Direito, Ciências, Instituição e
desenvolvimento

49.494,16 R$

28.813,26 R$

345.759,12 R$

692.918,24

28.813,26 R$

345.759,12 R$

692.918,24

PERÍODO DE DURAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

Quantidade de
participante

24

Ñ Informado

14

R$ 0,00

R$

2.111,75 R$

25.341,00 R$

50.681,88 R$

29.564,50 R$

354.774,00 R$

709.548,00

48

Ñ Informado

3

R$ 0,00

R$

1.752,36 R$

21.028,32 R$

84.113,31 R$
TOTAL GERAL R$

5.257,08 R$
34.821,58 R$

63.084,96 R$
417.858,96 R$

252.339,84
961.887,84

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Valor mensal por
participante

Valor Anual por
participante

Valor Total por
participante

Valor mensal Total Valor Anual Total

Período de
Duração

CARGA
HORÁRIA

Quantidade de
Participante

TAXA DE
INSCRIÇÃO

24

60

14

R$ 0,00

Valor mensal por
participante

R$

valor Anual por
participante

3.888,73 R$

46.664,76 R$

Mestrado
Doutorado

TEMÁTICA
5 Linhas de Pesquisa para
escolha
5 Linhas de Pesquisa para
escolha

Valor TOTAL

PERÍODO DE DURAÇÃO
valor Total por
participante

93.329,52

Valor mensal Total Valor Anual Total

Valo TOTAL

R$

54.442,22 R$

653.306,64 R$

1.306.613,28

TOTAL GERAL R$

54.442,22 R$

653.306,64 R$

1.306.613,28

PESQUISA DE AMPLO DOMÍNIO - PUC - SP (71686474)
POR PARTICIPANTE
CURSO

Valor TOTAL

TOTAL GERAL R$

PESQUISA DE AMPLO DOMÍNIO - UCB (71686319)
POR PARTICIPANTE
CURSO

1.192.800,00

PERÍODO DE DURAÇÃO
Valor Total por
participante

PROPOSTA DA EMPRESA - UniCEUB (70602495)
POR PARTICIPANTE
CURSO

Valor TOTAL

PERÍODO DE DURAÇÃO

Período de
Duração

CARGA
HORÁRIA

Quantidade de
Participante

TAXA DE
INSCRIÇÃO

30

Ñ Informado

14

R$0,00

R$

3.850,00 R$

46.200,00 R$

115.500,00 R$

53.900,00 R$

646.800,00 R$

48

Ñ Informado

3

R$0,00

R$

3.850,00 R$

46.200,00 R$

184.800,00 R$

11.550,00 R$

138.600,00 R$

554.400,00

TOTAL GERAL R$

65.450,00 R$

785.400,00 R$

2.171.400,00

Valor mensal por
participante

valor Anual por
participante

valor Total por
participante

Valor mensal Total Valor Anual Total

*Observações;
*Para o item não foram encontrados registros no Painel de Mapa de Preço de Notas Fiscais Eletrônicas do Distrito Federal, conforme comprovado nos autos (Doc. SEI Nº71685318).
*Para melhor entendimento das propostas, foram consideradas apenas ofertas para o curso de Mestrado com período igual a 24 meses.
*Nota-se que proposta da empesa IESB, só foi cotado o curso de Mestrado.
*O valor referente a taxa de inscrição da instituição IESB, foi adicionada ao valor total a ser pago no curso ofertado.
* Foi apensa na proposta da empresa UniCEUB, e-mail contendo as informações da quantidade de meses de cada curso e suas respectivas parcelas.
*Na Pesquisa de Amplo domínio da Universidade Catolica de Brasília - UCB, só foi encontrado o Curso de Mestrado.
*Na Pesquisa de Amplo domínio da Pontifícia Universidade de São Paulo - PUC -SP, foi apresentado 5 linhas de pesquisa, sem determinação de qual curso de direito.
*Ressalta-se que, na Pesquisa de Amplo domínio da PUC - SP, foi utilizado na composição da tabela o período máximo de duração ofertado para cada curso.

Brasília - DF, 07 de Outubro de 2021
Edilene Barbosa dos Santos de Carvalho
Chefe do Departamento de Pesquisa de Preços e PLS
Matr.1430703-0

Valo TOTAL
1.617.000,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Compras e Materiais
Departamento de Pesquisa de Preços
Despacho - DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP

Brasília-DF, 07 de outubro de 2021.

À Equipe de Planejamento da Contratação, com vistas à SUAG.

Prezados Senhores,
Em atendimento ao teor do Parecer Técnico nº 841/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR
(71591394), que recomenda a renovação da pesquisa de preços, conforme MAPA DE RISCOS
(70697678) e Nota Técnica n.º 65 (71178653), nos termos do Despacho DPDF/SUAG (Doc. SEI Nº
71602698), referente a pretensa contratação de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu (mestrado e doutorado em Direito) para os membros desta Defensoria Pública do Distrito
Federal, segue o Quadro Comparativo Atualizado.
Assim, foram encaminhadas novas solicitações de orçamento (Doc. SEI Nº 71685166),
via e-mail funcional as demais Ins tuições que atuam no ramo, bem como para as en dades
par cipantes da primeira es ma va, solicitando manifestação quanto ao atendimento aos requisitos
para contratação, contudo, apenas a ins tuição UniCEUB apresentou resposta (Doc. SEI Nº
71685035).
No que tange os apontamentos feitos no MAPA DE RISCOS (Doc. SEI Nº 70697678),
foram atendido com a realização da pesquisa junto aos sí os especializados e a juntada de mais
duas ins tuições para composição do Quadro Compara vo de Preços (Doc. SEI Nº 71686537),
conforme documentos abaixo:

1.
2.
3.
4.
5.

Proposta da empresa – IDP (Doc. SEI Nº 70602090);
Proposta da empresa – IESB (Doc. SEI Nº70602284);
Proposta da empresa – UniCEUB (Doc. SEI Nº 70602495);
Pesquisa em Site de amplo Domínio – UCB (Doc. SEI Nº71686319).
Pesquisa em Site de amplo Domínio – PUC – SP (Doc. SEI Nº71686474).

Observação:
1. Devido à especificidade do objeto não foi possível a busca por preços públicos , registros no
Painel de Mapa de Preço de Notas Fiscais Eletrônicas do Distrito Federal para o item,
conforme comprovado nos autos (Doc. SEI Nº 71685318) e doc. SEI Nº 71685464).
Diante disso, encaminho a Equipe de Planejamento da Contratação para ciência e
demais providências.

Brasília-DF, 07 de Outubro de 2021.

Despacho DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP 71686561
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Edilene Barbosa dos Santos de Carvalho
Chefe do Departamento de Pesquisa de Preço e PLS
Ciente e de acordo.
Gilvaneide de Sousa
Gerente de compras e materiais

Documento assinado eletronicamente por GILVANEIDE DE SOUSA - Matr.0248173-1, Gerente
de Compras e Material, em 07/10/2021, às 18:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDILENE BARBOSA DOS SANTOS DE CARVALHO Matr.1430703-0, Chefe do Departamento de Pesquisa de Preços e PLS, em 07/10/2021, às
18:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71686561 código CRC= 527794A8.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Ba i rro Zona Indús tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4469
00401-00008946/2021-43

Despacho DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP 71686561
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Correspondência Eletrônica - 71695229
Data de Envio:
07/10/2021 18:45:47
De:
DPDF/Escola de Assistência Jurídica <easjur@defensoria.df.gov.br>
Para:
eveninavila@yahoo.com.br
Assunto:
Instituir e constituir Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Mensagem:
Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Anexos:
Quadro_Comparativo_de_Precos_71686537_QUADRO_COMPARTIVO_DE_PRECOS___MESTRADO_E_DOUTORADO____ATUALIZADO___FINAL.pdf

Correspondência Eletrônica DPDF/EASJUR 71695229
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Coordenação de Projetos Estratégicos
Brasília-DF, 07 de outubro de 2021

Relatório SEI-GDF n.º 1/2021 - DPDF/DPG/COPROJ

RELATÓRIO CONCLUSIVO

A S S UN TO:Contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico (documento
SEI 71448312).
PROCESSO SEI: 00401-00008946/2021-43
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
MODALIDADE: Contratação direta por inexigibilidade de licitação.
VIGÊNCIA: até 36 (trinta e seis) meses para cursos de Mestrado e de até 54 (cinquenta e quatro)
meses para cursos de Doutorado.
VALOR ESTIMADO PELO CAPRODEF: Até R$ 1.000.000,00 ( hum milhão de reais)

DO OBJETO
1.1 Contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento;
1.2 Os cursos a serem ofertados têm que demonstrar excelência acadêmica e aﬁnidade
temá ca com a missão ins tucional da Defensoria Pública do Distrito Federal, ou seja, polí cas
públicas para a promoção do equilíbrio das relações sociais, melhoria da qualidade do atendimento ao
cidadão e ampliação efe va da assistência jurídica, gratuita e das inicia vas estratégicas, o qual se
trata de “acompanhar, propor e demandar a implementação de polí cas voltadas à população carente,
grupos vulneráveis e proteção dos direitos humanos”. Desta feita, é necessário oferecer:
a) disciplinas e conteúdos temá cos relacionados com estes interesses
institucionais;
b) infraestrutura de qualidade com biblioteca constante de expressivo número de
títulos ligados a esses objetivos da Defensoria;
c) um corpo docente com formação anterior e a vidades de pesquisa nestas áreas
de atuação institucional; e
d) enfim, uma formação de excelência.
1.3 Os recursos humanos, logís cos, de material e de infraestrutura deverão ser
ofertados pela instituição contratada;
1.4 Com base no quadro compara vo (70602636) es ma-se um valor total de mercado
Relatório 1 (71695813)
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de R$ 1.084.202,03 ( um milhão oitenta e quatro mil e duzentos e dois reais e três centavos), sendo 14
vagas para mestrado e 3 vagas para doutorado ;
1.5 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço
Unitário;
1.6 O contrato terá vigência pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de
Mestrado, e de até 54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a par r da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93;
1.7 O prazo de execução dos serviços será de período de até 30 (trinta) meses, para
cursos de Mestrado, e de 48 (quarenta e oito) meses para cursos de Doutorado, contados a par r do
início das aulas que tem de ocorrer até o final do primeiro trimestre de 2022.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
a) ter os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC);
b) ter os cursos reconhecidos com conceito mínimo CAPES 04 (quatro);
c) possuir biblioteca jurídica com expressivo número de
interesses institucionais;

tulos relacionados com os

d) ter, no mínimo, três turmas formadas;
e) oferecer ensino voltado para a formação do aluno:
na formulação de políticas públicas;
na melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão;
na ampliação da assistência jurídica gratuita e das iniciativas estratégicas;
na promoção dos direitos humanos.
DAS PROPOSTAS
Foram realizadas pesquisa de mercado, observando-se os cursos oferecidos de Mestrado e Doutorado,
que atendessem as expecta vas de vagas, 14 e 3 vagas respec vamente, bem como a área temá ca,
duração, carga horária, taxa de inscrição, valor mensal por par cipante, valor anual por par cipante,
por fim quadro conclusivo total, com valores totais mensais, anuais e total global.
As empresa abaixo foram pesquisadas e recebidas as propostas de 3 sendo elas, IDP, IESB e UniCEUB,
outras duas pesquisadas em seus si os, de amplo domínio, com base nas pesquisas foram recebidas
as propostas abaixo relacionadas:
PROPOSTA DA EMPRESA - IDP (70602090) valor total de R$ 1.597.800,00 ( hum milhão
quinhentos e noventa e sete mil e oitocentos reais)
PROPOSTA DA EMPRESA - IESB (70602284) valor total de R$ 692.918,24 ( seiscentos e noventa
e dois mil e novecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos)
PROPOSTA DA EMPRESA - UniCE UB(70602495) valor total de R$ 961.887,84 (novecentos e
sessenta e um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
PESQUISA DE AMPLO DOMÍNIO - UCB (71686319) valor total de R$ 1.306.613,28 ( hum milhão e
trezentos e seis mil e seiscentos e treze reais e vinte e oito centavos)
PESQUISA DE AMPLO DOMÍNIO - PUC - SP(71686474)valor total de 2.171.400,00 ( dois milhões
centos e setenta e um mil e quatrocentos reais)
Relatório 1 (71695813)
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Além da análise ﬁnanceira de propostas economicamente compa veis com o valor es mado
pelo CAPRODEF, foram também observados com base no parecer 13/2015 - PRCON/PGDF, que trata
da inexigibilidade de licitação, a ﬁm de ministrar curso de pós graduação stricto sensu (doutorado em
direito) para a Procuradoria Geral do Distrito Federal:
a) indicação perfeita do objeto a ser contratado pela Administração (art. 14); Con do no Projeto
Básico ( 71448312 )
b) demonstração de que as matérias ministradas no curso têm per nência; Con do na proposta
UniCEUB ( 69439794 )
c) aprovação do Projeto Básico pela autoridade competente (art. 7°); Aprovado (71448312)
d) conﬁrmação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à despesa es mada (art.7,
§2º, inciso III), que deverão estar em conformidade com o orçamento es mado em planilhas (art. 40,
§2º, inciso II); ( 70697020)
e) autorização da autoridade competente para a realização da despesa por inexigibilidade; (71448312)
f) juntada aos autos do termo do contrato a ser firmado; (71536038)
g) comprovação de que o preço é compatível com o praticado no mercado (art. 26);(71686537)
h) jus ﬁca va da contratação por inexigibilidade, que deve comprovar a notória especialização do
contratado e a singularidade do serviço (Art. 26);
i) razões da escolha do contratado; Elaborada pela Equipe de Planejamento com este Relatório
Conclusivo, observando-se técnica e preço.
j) despacho da autoridade superior ratificando a inexigibilidade; (71592689)
k) escolha de executor do contrato por parte da Administração; (Portaria 251 68477859)
I) obrigatoriedade da Administração fiscalizar a execução do objeto do contrato;
m) previsão de que são aplicáveis ao contrato as normas exorbitantes de Direito Administrativo;
Das propostas analisadas a que apresenta menor valor e que no mesmo compasso atende aos
critérios de seleção é o Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, conforme proposta (69439794) se
segue:

"...Equipe de professores experientes — os professores da ins tuição são proﬁssionais altamente
qualificados sendo todos doutores em Direito com qualificação acadêmica e profissional;
O Centro Universitário de Brasília ó uma ins tuição sem ﬁns lucra vos. O Programa de Mestrado
e Doutorado em Direito tem a maior nota na avaliação da Capes (conceito 5), dentre as
instituições particulares do DF;
A ins tuição é a única com área de concentração em Direito e Polí cas Públicas, com linhas de
pesquisa em todas as áreas de atuação da defensoria pública. As demais ins tuições tem foco
em direito público ou direito do trabalho apenas.
O UNICEUB é a única ins tuição com linhas de pesquisa, com diversas matérias especíﬁcas pra
vários temas centrais para a Defensoria Pública, como direito do processo civil e processo penal,
direito do consumidor, dentre outros;
O Programa tem cerca de 70 disciplinas sendo oferecidas, enquanto os demais programas tém
cerca de 20 a 30 disciplinas, o que reduz signiﬁca vamente a margem de temas e horários para
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realização do curso;
A Biblioteca do CEUB possui 300 mil livros e 19 mil periódicos, sendo que a maioria das obras se
refere a área jurídica, tendo uma das maiores bibliotecas do país, sobretudo na área jurídica;
O curso de Mestrado em Direito teve início em 2003, portanto, há mais de 18 anos. O curso de
Doutorado em Direito teve início em 2010, com mais de uma década formando Doutores;
Além disso, o PPGD do UNICEUB já foi objeto de dispensa de licitação pela Defensoria Pública do
DF, com base na avaliação dos mesmos critérios. Outras ins tuições públicas contrataram a
instituição com dispensa de licitação, recentemente.
O Programa tem duas áreas de concentração e quatro linhas de pesquisa, todas relacionadas a
Direito e Políticas Públicas;
O Programa de Mestrado tem disciplinas especíﬁcas sobre a proteção dos direitos humanos,
além do tema ser objeto de mais de uma dezena de disciplinas, como direito cons tucional
comparado, tópicos especiais de direito constitucional, proteção da pessoa, entre outros. ..."

DA CONCLUSÃO
As propostas foram apresentadas de forma escorreita, sem demais intercorrências, pelo setor
responsável de Pesquisa de Preços, conforme demonstra o quadro compara vo ( 71686537 ) . Nesse
sen do; e de acordo com a análise desta equipe de planejamento, pode-se concluir s.m.j, que a
proposta que oferece a qualidade técnica em conformidade com as necessidades, de forma a garan r
os serviços prestados, bem como economicidade para a administração pública, observando-se o
objeto deste contrato bem como todos os critérios de seleção, ﬁca evidenciado o Centro Universitário
de Brasília - UNICEUB como melhor proposta de serviço , condicionado a comprovação por meio de
apresentação de cer dões e documentos cabíveis conforme Projeto Básico aprovado ( 71448312 ) ,
para subsidiar a assinatura do contrato.

_______________________________
Rogério de Souza Leitão
Coordenador de Projetos Estratégicos
Matrícula : 241.975-2
Telefone: 2196-4300
rogerio.leitao@defensoria.df.gov.br
_________________________________
Evenin Eustáquio Ávila
Diretor da Escola de Assistência Jurídica
Matrícula: 0187.131-5
Telefone: 2196-4300
evenin.avila@defensoria.df.gov.br
_________________________________
Alexandre Barlotoleu Côrtes Rosa
Coordenador de Planejamento
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Matrícula: 0241.857-6
Telefone: 2196-4300
alexandre.rosa@defensoria.df.gov.br

Documento assinado eletronicamente por EVENIN EUSTÁQUIO DE AVILA - Matr.0187131-5,
Diretor(a) da Escola de Assistência Jurídica, em 08/10/2021, às 17:45, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DE SOUZA LEITÃO - Matr.0241957-2,
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nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71695813 código CRC= 005D060D.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Ba i rro Zona Indús tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF

00401-00008946/2021-43

Relatório 1 (71695813)

Doc. SEI/GDF 71695813

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 394

Correspondência Eletrônica - 71790266
Data de Envio:
08/10/2021 17:47:46
De:
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Assunto:
Relatório Conclusivo
Mensagem:
Relatório Conclusivo
Anexos:
Relatorio_71695813.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Coordenação de Projetos Estratégicos
Brasília-DF, 08 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/DPG/COPROJ

À ASSEJUR,
Trata-se do processo administra vo 00401-00008946/2021-43 des nado à contratação
de prestação de serviços de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado em
Direito) para os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Encaminhamos o Relatório Conclusivo (71695813) , com a análise técnica e indicação
de empresa prestadora de serviço de Cursos Stricto Senso de Mestrado e Doutorado em Direito, para
análise e parecer jurídico, conforme solicitação explicitada no Parecer Técnico 841 (71591394 ), que
após parecer segue para decisão da Autoridade Administra va escolhendo a Ins tuição e autorizando
a contratação.
Sem mais para o momento, a equipe de planejamento ﬁca a disposição para esclarecer
quaisquer dúvidas.

ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO
Coordenador de Projetos Estratégicos
Documento assinado eletronicamente por ROGERIO DE SOUZA LEITÃO - Matr.0241957-2,
Coordenador(a) de Projetos Estratégicos, em 08/10/2021, às 19:33, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71795593 código CRC= EDBAF47B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Assessoria Jurídica
Parecer Técnico n.º 845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR

Processo nº 00401-00008946/2021-43
Objeto: Contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito.
Valor: R$ 961.887,84 (novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e
quatro centavos).

1. ESCORÇO FÁTICO:

Trata-se de análise do processo administra vo n.º 00401-00008946/2021-43, que visa
à contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Constam no processo administra vo os seguintes documentos: 01. Portaria nº 170, de
08 de junho de 2021, que ins tui e cons tui Comissão de Análise de Custeio de Cursos de PósGraduação Stricto Sensu com Recursos do PRODEF, para membros da Defensoria Pública do Distrito
Federal, e dá outras providências; 02. Publicação em Bole m de Serviço; 03. Ata da Reunião da
Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF); 04. Memorando Nº 425/2021 DPDF/DPG; 05. Memorando Nº 425/2021 - DPDF/DPG; 06. Decisão n.º 1/2021 - DPDF/DPG; 07.
Portaria nº 251, de 23 de agosto de 2021; 08. Despacho - DPDF/DPG; 09. Publicação em Bole m de
Serviço; 10. Memorando Nº 11/2021 - DPDF/DPG/COPROJ; 11. Documento de oﬁcialização da
demanda (69231123); 12. Estudo Técnico Preliminar - DPDF/DPG/COPROJ (69355443); 13. Projeto
básico (69355780); 14. Proposta comercial do Centro Unversitário de Brasília - CEUB; 15. Publicação
de ata em bole m de serviço; 16. Despacho - DPDF/DPG/COPROJ; 17. Despacho - DPDF/SUAG; 18. Email solicitação de orçamento; 19. Proposta do Ins tuto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e
Pesquisa (IDP) (70602090); 20. Proposta do Centro Universitário IESB (70602284); 21. Proposta do
Centro Universitário de Brasília - CEUB; 22. Quadro compara vo - curso de mestrado e doutorado em
direito (70602636); 23. Lista de veriﬁcação de conformidade da fase interna da licitação – pesquisa
de preços; 24. Despacho - DPDF/SUAG/DIAP/GECOM/DPP (70628611); 25. Despacho - DPDF/SUAG; 26.
Despacho - DPDF/SUAG/DIORF; 27. Disponibilidade Orçamentária n.º 230/2021 DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF, no valor de R$ 961.886,25 (novecentos e sessenta e um mil oitocentos e
oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) (70697020); 28. Mapa de Riscos (70697678); 29. Ata de
reunião CAPRODF; 30. Despacho - DPDF/SUAG; 31. Despacho - DPDF/SUAG; 32. Minuta de Contrato de
Prestação de Serviços: 33. E-mail UNICEUB; 34. Cer dão; 35. Nota Técnica N.º 65/2021 DPDF/DPG/ASSEJUR (71178653); 36. Decisão n.º 2/2021 - DPDF/DPG; 37. Projeto Básico versão nova
71448312); 38. Minuta de contrato versão nova (71536038). 39. Diligências realizadas para a
renovação da Pesquisa de Preços (71685318, 71685464, 71685666, 71686319 e 71686474); 40.
Quadro Compara vo de Preços (71686537); e 41. Relatório conclusivo informando qual a melhor
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proposta que atende as necessidades ins tucionais, de modo a dar base técnica para a Decisão
Administrativa de escolha do fornecedor (71695813).
É breve o relatório.

2. LIMITES DESTE PARECER:

A presente análise cingir-se-á à adequação jurídico formal do processo administra vo à
legislação regencial da espécie. De igual modo, a conveniência e oportunidade do ato, por se cuidar
do mérito administra vo, somente podem ser atribuídas ao administrador, o que é alheio à ambiência
da presente manifestação.

3. ANÁLISE JURÍDICA DO PROCESSADO:

Extrai-se da pretensão administra va concernente à intenção de Contratação de Cursos
de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, sendo 14 vagas para mestrado e
3 vagas para doutorado, conforme consta do Termo de Referência (71448312).

Depreende-se da análise dos autos que a contratação pretendida dar-se-á mediante
inexigibilidade de licitação em função do serviço técnico especializado, de natureza singular e que
será prestado por empresa ou proﬁssionais de notória especialização, o que inviabiliza a compe ção,
nos termos do inciso II, do artigo 25 e art. 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
“Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13
desta Lei, de natureza singular, com proﬁssionais ou empresas de
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
(...)
§ 1º Considera-se de notória especialização o proﬁssional ou empresa
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com
suas a vidades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscu velmente o mais adequado à plena sa sfação do objeto do
contrato. ”
“ Art. 13 Para os ﬁns desta Lei, consideram-se serviços técnicos
proﬁssionais especializados os trabalhos relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
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(...) § 3º A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que
apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento
licitatório ou como elemento de jus ﬁcação de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, ﬁcará obrigada a garan r que os referidos
integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do
contrato.”

A inexigibilidade de licitação somente é admissível quando houver impossibilidade de
compe ção (art. 25, caput), sendo pacíﬁco o entendimento jurídico de que as situações elencadas nos
incisos não são taxativas.

Sobre o tema leciona a Jurisprudência do e. Tribunal de Contas da União:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Súmula Nº 252 de 31/03/2010
A inviabilidade de compe ção para a contratação de serviços técnicos, a
que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença
simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os
mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e
notória especialização do contratado.

Acerca da inexigibilidade de licitação, do inciso II, do art. 13 da Lei 8.666/93, assim se
manifestou MARÇAL JUSTEN FILHO:
“O conceito de serviço técnico proﬁssional especializado consta do art. 13.
O inc. II acrescenta duas exigências à contratação com inexigibilidade, a
saber, o objeto singular da contratação e a notória especialização. A
inexigibilidade apenas se conﬁgura diante da presença cumula va dos
três requisitos. Ou seja, não basta conﬁgurar-se um serviço técnico
proﬁssional especializado, mas a contratação direta dependerá de
constatar-se a existência de objeto singular. Ademais disso, apenas
poderá ser contratado um sujeito titular de notória especialização.
(...)
Por outro lado, os serviços técnicos albergados no inc. II reﬂetem atuação
pessoal de um ser humano, com cunho de transformação do
conhecimento teórico geral ou da inven vidade em solução prá ca
concreta.
(...)
A contratação de serviços, nos casos do inc. II do art. 25, visa obter não
apenas uma u lidade material. É evidente que interessa à Administração
a produção de um certo resultado, mas a contratação também é norteada
pela concepção de que esse resultado somente poderá ser alcançado se
for possível contar com uma capacidade intelectiva extraordinária. O que a
Administração busca, então, é o desempenho pessoal de ser humano
dotado de capacidade especial de aplicar o conhecimento teórico para a
solução de problemas do mundo real.
(...)
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No universo dos serviços, aqueles referidos no art. 13 se diferenciam
porque seu desempenho envolve conhecimentos especíﬁcos e
peculiares, que exigem não apenas a proﬁssionalidade, mas também uma
especialização. Isso não signiﬁca que contratação direta possa ser
realizada simplesmente em face de sua caracterização, eis que o art. 25,
inc. II, exige a natureza singular.
(...)
(...) A fórmula ‘natureza singular’ des na-se a evitar a generalização da
contratação direta para todos os casos enquadráveis no art. 13. É
imperioso veriﬁcar se a a vidade necessária à sa sfação do interesse
público é complexa ou simples, se pode ser reputada como atuação
padrão e comum ou não. A natureza singular se caracteriza como uma
situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada
sa sfatoriamente por todo e qualquer proﬁssional ‘especializado’.
Envolve os casos que demandam mais do que a simples especialização,
pois apresentam complexidades que impedem obtenção de solução
sa sfatória a parr da contratação de qualquer proﬁssional (ainda que
especializado).
(...) A iden ﬁcação de um ‘caso anômalo’ depende da conjugação da
natureza própria do objeto a ser executado com as habilidades
tularizadas por um proﬁssional padrão que atua no mercado. Ou seja,
não basta reconhecer que o objeto é diverso daquele usualmente
executado pela própria Administração. É necessário examinar se um
proﬁssional qualquer de qualiﬁcação média enfrenta e resolve problemas
dessa ordem, na a vidade proﬁssional comum. Ou seja, a natureza
singular resulta da conjugação de dois elementos, entre si relacionados.
Um deles éa excepcionalidade da necessidade a ser sa sfeita. O outro é a
ausência de viabilidade de seu atendimento por parte de um proﬁssional
especializado padrão. Portanto, a viabilidade de compe ção não pode ser
avaliada apenas em face da necessidade estatal, mas também depende da
veriﬁcação do mercado. É perfeitamente imaginável que uma
necessidade estatal excepcional e anômala possa ser atendida sem maior
diﬁculdade por qualquer proﬁssional especializado.”(JUSTEN FILHO,
Marçal, Comentários à Lei de Licitações e Contratos, 10. ed., São Paulo:
Dialética, 2004, p. 278-280).

Assim, há que se perquirir, inicialmente, acerca da singularidade do objeto a ser
contratado. O Termo de Referência assim identificou o objeto contratual:
“1. DO OBJETO
1.1 Contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e
Doutorado em Direito, conforme condições, quan dades e exigências
estabelecidas neste instrumento;
1.2 Os cursos a serem ofertados têm que demonstrar excelência
acadêmica e aﬁnidade temá ca com a missão ins tucional da Defensoria
Pública do Distrito Federal, ou seja, polí cas públicas para a promoção do
equilíbrio das relações sociais, melhoria da qualidade do atendimento ao
cidadão e ampliação efe va da assistência jurídica, gratuita e das
inicia vas estratégicas, o qual se trata de “acompanhar, propor e
demandar a implementação de polí cas voltadas à população carente,
grupos vulneráveis e proteção dos direitos humanos”. Desta feita, é
necessário oferecer:
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a) disciplinas e conteúdos temá cos relacionados com estes interesses
institucionais;
b) infraestrutura de qualidade com biblioteca constante de expressivo
número de títulos ligados a esses objetivos da Defensoria;
c) um corpo docente com formação anterior e a vidades de pesquisa
nestas áreas de atuação institucional; e
d) enfim, uma formação de excelência.”

Acerca da singularidade, ensina a doutrina especializada:

Reside, precisamente nesse ponto, o nó górdio da questão, pois a
deﬁnição da singularidade do objeto deve: ser a) estabelecida
exclusivamente à luz do interesse público; b) ser jus ﬁcada sob os
princípios que informam a ação de toda a Administração Pública, lato
sensu, expressamente declarados no art. 37, da Cons tuição Federal,
quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; c)
observar que, no caso de projeto básico ou execu vo, existem requisitos
próprios arrolados no arts. 12 e 111 da Lei nº 8.666/1993; d) visar à
realização do bem comum, alvo permanente da Administração Pública; e)
ser ins tuída sem estabelecer preferência em razão da nacionalidade, da
naturalidade, da sede ou do domicílio do futuro contratado, nem fundarse em circunstância imper nente ou irrelevante para o especíﬁco objeto
do contrato.
Somente depois de deﬁnir o objeto que pretende contratar é que a
Administração Pública deverá buscar o proﬁssional para executá-lo.
Nunca, em hipótese nenhuma, procede-se de forma inversa. Aqui, a
ordem dos fatores altera a equação, pois quando se parte da deﬁnição do
proﬁssional, certamente se agregam ao objeto caracterís cas que
individualizam o executor do serviço. (in Contratação direta sem licitação:
dispensa de licitação: inexigibilidade de licitação: procedimentos para a
contratação sem licitação; jus ﬁca va de preços; inviabilidade de
compe ção; emergência; fracionamento; parcelamento; comentários às
modalidades de licitação, inclusive o pregão: procedimentos exigidos para
a regularidade da contratação direta / Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. 10.
ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2016. P. 525/526).

A douta Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF , assim se manifestou quando da
concessão de bolsa para o custeio de mestrado em Direito de seus procuradores:
EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25, II c/c ART. 13, VI, LEI N.
8.666/93. QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL
POS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO E DESENVOLVIMENTO
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV. RESOlUÇÃO N. 01/2013 DO FUNDO
PRÓ-JURÍDICO. CUSTEIO PARCIAl. EQUIDADE. A contratação direta para
capacitação de servidores, a teor do art. 25, II. c/c art. 13, VI, ambos da Lei
n 8.666/93, somente pode ser viabilizada mediante jus ﬁca va formal
que demonstre a prestação de serviço técnico proﬁssional especializado
por ins tuição de notória especialização, cujo objeto seja singular e
condizente com as atribuições do agente público; Custeio total indeferido
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pelo Conselho do Fundo PRÓJURíDICO. Necessidade de disciplina do
custeio parcial de cursos de especialização, mestrado e doutorado. À
mingua de norma especíﬁca ou analógica, viável recurso à equidade para
deﬁnição do valor a ser custeado. Parecer pela viabilidade do custeio
atendidos os requisitos expostos no opinativo.

Extrai-se do referido parecer:
“Com efeito, a contratação de proﬁssionais qualiﬁcados para a realização
de cursos de aperfeiçoamento de pessoal, que não sejam padronizados,
mecanizados, é, em geral, uma situação que se enquadra dentre as
hipóteses de contratação direta, por inviabilidade de compe ção. Tal
situação geralmente se amolda ao permissivo plasmado no ar go 25, II c/c
art. 13, VI, ambos da Lei n." 8.666/93. De fato, cada possível instrutor tem
caracterís cas próprias, incomparáveis, como experiência anterior,
currículo, áreas de especialização, publicações etc. Para a contratação de
tais proﬁssionais ou empresas especializadas, no entanto, é necessária a
comprovação da singularidade dos serviços a serem prestados, bem como
da notória especialização dos executores.
Na esteira de precedentes expedidos por esta Casa (Pareceres nv.
455/2004 e n. 331/2004, ambos da PROCAD), as ações de capacitação e
aperfeiçoamento de servidores públicos têm, em geral, natureza singular.
Dirigem-se às atribuições peculiares de determinado ente ou órgão, além
de se tratar de cursos que exigem a escolha de proﬁssionais renomados,
segundo o julgamento do administrador. O ajuste sob exame visa
subsumir-se à inexigibilidade de licitação por ser serviço técnico
proﬁssional especializado de natureza singular, mediante fornecimento
por instituição de notória especialização.
O interesse desta Procuradoria-Geral é a contratação de ins tuição que
ofereça conceituado curso de Mestrado rela vo à especialização em
Direito Tributário.
É cediço que a opção da contratação com base na inexigibilidade do
procedimento licitatório deve pautar-se pela observância dos princípios
que regem a Administração, dentre os quais, destacamos o da moralidade,
o da impessoalidade e o da eﬁciência. Não pode ser inﬂuenciada por
preferências subje vas. Avulta, por conseguinte, em contratações como a
presente, a necessidade de se consignar detalhadamente nos autos a
jus ﬁca va da Administração para a escolha da ins tuição interessada
(art. 26, parágrafo único, inc. II,Lei n. 8.666/93).”

No que diz respeito à notória especialização da empresa que se busca contratar, colho
do Relatório conclusivo informando qual a melhor proposta que atende as necessidades Ins tucionais,
de modo a dar base técnica para a Decisão Administrativa de escolha do fornecedor (71695813):
“DAS PROPOSTAS
Foram realizadas pesquisa de mercado, observando-se os cursos
oferecidos de Mestrado e Doutorado, que atendessem as expecta vas de
vagas, 14 e 3 vagas respec vamente, bem como a área temá ca, duração,
carga horária, taxa de inscrição, valor mensal por par cipante, valor anual
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por par cipante, por ﬁm quadro conclusivo total, com valores totais
mensais, anuais e total global.
As empresas abaixo foram pesquisadas e recebidas as propostas de 3
sendo elas, IDP, IESB e UniCEUB, outras duas pesquisadas em seus si os,
de amplo domínio, com base nas pesquisas foram recebidas as propostas
abaixo relacionadas:
PROPOSTA DA EMPRESA - IDP (70602090) valor total de R$ 1.597.800,00 (
hum milhão quinhentos e noventa e sete mil e oitocentos reais)
PROPOSTA DA EMPRESA - IESB (70602284) valor total de R$ 692.918,24 (
seiscentos e noventa e dois mil e novecentos e dezoito reais e vinte e
quatro centavos)
PROPOSTA DA EMPRESA - UniCEUB (70602495) valor total de R$ 961.887,84
(novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e
oitenta e quatro centavos).
PESQUISA DE AMPLO DOMÍNIO - UCB (71686319) valor total de R$
1.306.613,28 ( hum milhão e trezentos e seis mil e seiscentos e treze reais
e vinte e oito centavos)
PESQUISA DE AMPLO DOMÍNIO - PUC - SP (71686474)valor total de
2.171.400,00 ( dois milhões centos e setenta e um mil e quatrocentos
reais)
Além da análise ﬁnanceira de propostas economicamente compa veis
com o valor es mado pelo CAPRODEF, foram também observados com
base no parecer 13/2015 - PRCON/PGDF, que trata da inexigibilidade de
licitação, a ﬁm de ministrar curso de pós graduação stricto sensu
(doutorado em direito) para a Procuradoria Geral do Distrito Federal:
a) indicação perfeita do objeto a ser contratado pela Administração (art.
14); Contido no Projeto Básico ( 71448312 )
b) demonstração de que as matérias ministradas no curso têm
pertinência; Contido na proposta UniCEUB ( 69439794 )
c) aprovação do Projeto Básico pela autoridade competente (art. 7°);
Aprovado (71448312)
d) confirmação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à
despesa es mada (art.7, §2º, inciso III), que deverão estar em
conformidade com o orçamento es mado em planilhas (art. 40, §2º, inciso
II); ( 70697020)
e) autorização da autoridade competente para a realização da despesa por
inexigibilidade; (71448312)
f) juntada aos autos do termo do contrato a ser firmado; (71536038)
g) comprovação de que o preço é compa vel com o pra cado no mercado
(art. 26);(71686537)
h) jus ﬁca va da contratação por inexigibilidade, que deve comprovar a
notória especialização do contratado e a singularidade do serviço (Art. 26);
i) razões da escolha do contratado; Elaborada pela Equipe de
Planejamento com este Relatório Conclusivo, observando-se técnica e
preço.
j) despacho da autoridade superior ra ﬁcando a inexigibilidade;
(71592689)
k) escolha de executor do contrato por parte da Administração; (Portaria
251 68477859)
I) obrigatoriedade da Administração ﬁscalizar a execução do objeto do
contrato;
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m) previsão de que são aplicáveis ao contrato as normas exorbitantes de
Direito Administrativo;

Das propostas analisadas a que apresenta menor valor e que no mesmo
compasso atende aos critérios de seleção é o Centro Universitário de
Brasília - UniCEUB, conforme proposta (69439794) se segue:
"...Equipe de professores experientes — os professores da ins tuição
são proﬁssionais altamente qualiﬁcados sendo todos doutores em Direito
com qualificação acadêmica e profissional;
O Centro Universitário de Brasília ó uma ins tuição sem ﬁns lucra vos.
O Programa de Mestrado e Doutorado em Direito tem a maior nota na
avaliação da Capes (conceito 5), dentre as instituições particulares do DF;
A ins tuição é a única com área de concentração em Direito e Polí cas
Públicas, com linhas de pesquisa em todas as áreas de atuação da
defensoria pública. As demais ins tuições tem foco em direito público ou
direito do trabalho apenas.
O UNICEUB é a única ins tuição com linhas de pesquisa, com diversas
matérias especíﬁcas pra vários temas centrais para a Defensoria Pública,
como direito do processo civil e processo penal, direito do consumidor,
dentre outros;
O Programa tem cerca de 70 disciplinas sendo oferecidas, enquanto os
demais programas tém cerca de 20 a 30 disciplinas, o que reduz
significativamente a margem de temas e horários para realização do curso;
A Biblioteca do CEUB possui 300 mil livros e 19 mil periódicos, sendo que
a maioria das obras se refere a área jurídica, tendo uma das maiores
bibliotecas do país, sobretudo na área jurídica;
O curso de Mestrado em Direito teve início em 2003, portanto, há mais
de 18 anos. O curso de Doutorado em Direito teve início em 2010, com
mais de uma década formando Doutores;
Além disso, o PPGD do UNICEUB já foi objeto de dispensa de licitação
pela Defensoria Pública do DF, com base na avaliação dos mesmos
critérios. Outras ins tuições públicas contrataram a ins tuição com
dispensa de licitação, recentemente.
O Programa tem duas áreas de concentração e quatro linhas de
pesquisa, todas relacionadas a Direito e Políticas Públicas;
O Programa de Mestrado tem disciplinas especíﬁcas sobre a proteção
dos direitos humanos, além do tema ser objeto de mais de uma dezena de
disciplinas, como direito cons tucional comparado, tópicos especiais de
direito constitucional, proteção da pessoa, entre outros. ..."
DA CONCLUSÃO
As propostas foram apresentadas de forma escorreita, sem demais
intercorrências, pelo setor responsável de Pesquisa de Preços, conforme
demonstra o quadro comparativo ( 71686537 ) . Nesse sen do; e de acordo
com a análise desta equipe de planejamento, pode-se concluir s.m.j, que
a proposta que oferece a qualidade técnica em conformidade com as
necessidades, de forma a garan r os serviços prestados, bem como
economicidade para a administração pública, observando-se o objeto
deste contrato bem como todos os critérios de seleção, ﬁca evidenciado o
Centro Universitário de Brasília - UNICEUB como melhor proposta de
serviço , condicionado a comprovação por meio de apresentação de
cer dões e documentos cabíveis conforme Projeto Básico aprovado
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(71448312 ) , para subsidiar a assinatura do contrato.”

O PARECER NORMATIVO Nº 726/2008-PROCAD/PGDF ao analisar a hipótese de
inexigibilidade prevista no inciso II do artigo 25, da Lei de Licitações assim dispõe:
85. Com efeito, para a caracterização da hipótese de inexigibilidade
prevista no inciso II do ar go 25, da Lei de Licitações, necessária a
coexistência da singularidade na execução do objeto contratual e da
notória especialização do contratado. Vale dizer que não basta que a
empresa detenha notória especialização. É indispensável que seus
serviços técnicos sejam de natureza singular.
86. Marçal Justen Filho preleciona que “a singularidade dos serviços indica
que a execução dos serviços retrata uma a vidade personalíssima, o que
inviabiliza uma comparação de modo obje vo”, para, posteriormente,
aﬁrmar que a notória especialização diz com a capacitação “conhecida e
reconhecida no meio especializado em que o contratado desenvolve sua
atividade específica21”.
87. Ausente, portanto, qualquer um dos requisitos subje vos necessários
à contratação direta, deve o Administrador realizar o competente
procedimento licitatório.
88. Caso reste conﬁgurada a hipótese de inexigibilidade de licitação, para
a perfeita instrução dos autos da contratação direta o Administrador
deverá demonstrar a notória especialização do contratado, a natureza
singular do serviço a ser prestado e a compa bilidade entre o preço
cobrado e o praticado no mercado.
89. Além das exigências descritas no inciso II do art. 25 do Estatuto
Licitatório, necessário o cumprimento dos requisitos do art. 26 da mesma
lei e outras disposições da Lei nº 8.666/93, que, mesmo podendo parecer
redundante, para facilitar entendimento do Administrador, relaciona- se a
seguir:
a) indicação perfeita do objeto a ser contratado pela Administração (art.
14);
b) demonstração de que as matérias ministradas no curso têm per nência
temá ca com as a vidades desenvolvidas pelos servidores que o
frequentarão;
c) aprovação do Projeto Básico pela autoridade competente (art. 7º);
d) confirmação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à
despesa es mada (art. 7º, § 2º, inciso III), que deverão estar em
conformidade com o orçamento es mado em planilhas (art. 40, § 2º,
inciso II);
e) autorização da autoridade competente para a realização da despesa por
inexigibilidade (art. 38, caput);
f) juntada aos autos o termo do contrato a ser firmado (art. 38, inciso X);
g) comprovação de que o preço é compa vel com o pra cado no mercado
(art. 26);
h) jus ﬁca va da contratação por inexigibilidade, que deve comprovar a
notória especialização do contratado e a singularidade do serviço (art. 26);
i) razões da escolha do contratado (art. 26);
j) despacho da autoridade superior ratificando a inexigibilidade (art. 26);
k) escolha de executor do contrato por parte da Administração;
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l) obrigatoriedade de a Administração ﬁscalizar a execução do objeto do
contrato;
m) previsão de que são aplicáveis ao contrato as normas exorbitantes de
Direito Administrativo.

Passa-se, então a veriﬁcar o cumprimento dos requisitos da Lei nº8.666/93 para a
contratação pretendida:
a) indicação do objeto a ser contratado pela Administração: consta nos itens 1, 3, 6 e 7
do Projeto Básico (71448312);
b) demonstração de que as matérias ministradas no curso têm pertinência temática com
as a vidades desenvolvidas pelos servidores que o frequentarão: consta nos itens 1, 2 e 3 do Projeto
Básico (71448312) e na Proposta Comercial 69439794);
c) aprovação do Projeto Básico e autorização para a realização da despesa por
inexigibilidade de licitação, pela autoridade competente: consta no Despacho de aprovação do Projeto
Básico (71592689);
d) conﬁrmação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à despesa
es mada (art. 7º, § 2º, inciso III), que deverão estar em conformidade com o orçamento es mado em
planilhas (art. 40, § 2º, inciso II): Há disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa da
contratação conforme doc. SEI nº 70697020;
e) juntada aos autos do termo do contrato a ser firmado (art. 38, inciso X): cf. doc. SEI nº
71536038
f) razões da escolha do contratado (art. 26): consta no item 5 do Projeto Básico
(71695813);
g) despacho da autoridade superior ra ﬁcando a inexigibilidade (art. 26): ausente no
processo;
k) escolha de executor do contrato por parte da Administração: consta no item 4 do
Documento de Oficialização da Demanda: Documento de Oficialização da Demanda (69231123);
l) obrigatoriedade de a Administração ﬁscalizar a execução do objeto do contrato:
consta no item 14 do Projeto Básico (69231123);
m) previsão de que são aplicáveis ao contrato as normas exorbitantes de Direito
Administra vo: consta nas cláusulas 10 a 15 da Minuta de Contrato apresentada no doc. SEI nº
71536038.

No que tange aos documentos referentes à regularidade jurídica, técnica e ﬁscal,
observo que os documentos juntados aos autos devem atender aos preceitos dos arts. 27 a 30 da Lei
8.666/93.
4. CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica da DPDF opina pela inexistência de óbice
jurídico que recomende a não contratação, após decisão de ratificação da inexigibilidade de licitação.

É o parecer.
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À superior consideração.

DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS
ASSESSOR JURÍDICO SUBSTITUTO DA DPDF
DEFENSOR PÚBLICO
Documento assinado eletronicamente por DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS Matr.0085000-4, Assessor(a) Jurídico(a) substituto(a), em 18/10/2021, às 15:12, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72007562 código CRC= E9CFE3DE.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Controle Interno
Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/DCI

Senhor Assessor Jurídico - Substituto,
Ao cumprimentá-lo, o Departamento de Controle Interno - DPDF/DCI manifesta o
assen mento, na perspec va do controle interno da contratação pretendida, rela vamente à
conclusão do Parecer Técnico n o 845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR (72007562), tendo em vista os
ajustes quanto à instrução processual dos autos em tela.
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO - Matr.0242351-0,
Diretor(a) do Departamento de Controle Interno, em 18/10/2021, às 15:16, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72235306 código CRC= 3583345A.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Defensoria Pública-Geral
Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

Decisão n.º 4/2021 - DPDF/DPG

Trata-se de análise do processo administra vo nº 00401-00008946/2021-43, que visa à
contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme
condições, quan dades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (documento sei n.
71448312).
Acolho integralmente o Parecer Técnico n. 845 da Assessoria Jurídica (documento sei n.
72007562), o qual adoto como razão para decidir pelo reconhecimento da possibilidade de contratação
direta, na modalidade inexigibilidade de licitação, de modo que ra ﬁco a inexigibilidade de licitação
con da no documento sei n. 71448312, em função do serviço técnico especializado, de natureza
singular e que será prestado por empresa-proﬁssionais de notória especialização, o que inviabiliza a
compe ção, nos termos do inciso II, do ar go 25 e art. 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993.
Ademais, reconheço a inexistência de óbice jurídico que recomende a não contratação
pretendida, de modo que acolho a indicação con da no Relatório 1 (documento sei n. 71695813) e
autorizo a contratação da ins tuição "Centro Universitário de Brasília - UNICEUB" como melhor
proposta de serviço, haja vista ser a proposta que oferece a qualidade técnica em conformidade com
as necessidades, de forma a garan r os serviços prestados, bem como economicidade para a
administração pública, observando-se o objeto do contrato, bem como todos os critérios de
seleção, condicionada a contratação, todavia, à comprovação por meio de apresentação de certidões e
documentos cabíveis conforme Projeto Básico aprovado (documento sei n. 71448312).
Ressalte-se que se encontra atendido o requisito necessário para a comprovação do
serviço de expert em contratação singular, conforme denota a decisão proferida no acórdão nº
550/2004, do plenário do Tribunal de Contas da União, segundo a qual a inexigibilidade de
contratação prevista no art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, somente é possível quando há a
presença simultânea de três elementos: serviço proﬁssional especializado; notória especialização do
profissional ou empresa e a natureza singular do serviço a ser contratado.
À SUAG, para providências.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 20/10/2021, às 12:02, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72246543 código CRC= 28180619.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 20 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG

Processo nº 00401-00008946/2021-43
Objeto: Contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito.
Valor: R$ 961.887,84 (novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e
quatro centavos).

À Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças,
Senhor Diretor,

Trata-se do processo administra vo nº 00401-00008946/2021-43, de contratação de
Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (documento sei n. 71448312).
Considerando o teor do Parecer Técnico n.º 845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR ( 72007562),
o qual foi integralmente acolhido pela autoridade superior competente nos termos da Decisão n.º
4/2021 - DPDF/DPG (72246543), encaminho os autos a Vossa Senhoria para ciência, com vistas ao
setor competente para as providências decorrentes quanto a contratação em tela.
Registre-se que a despesa deverá correr a conta do PRODEF no Projeto/A vidade:
03.061.6211.2965.0002 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF
- UO: 48901, NATUREZA DA DESPESA:33.90.39.48, FONTE: 171,conforme consta na Informação de
Disponibilidade Orçamentária nº 230/2021 - DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF (70697020).
GLADYS FONTES
Subsecretária de Administração Geral - Substituta
Documento assinado eletronicamente por GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES - Matr.0240894-5,
Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a), em 20/10/2021, às 12:45, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72423133 código CRC= 8482C76C.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Contratos e Convênios
Brasília-DF, 20 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG/DIORF/GECON

À SUAG,
Trata-se de instrução processual que visa à contratação do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
BRASÍLIA, para a realização de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito
Considerando a recomendação constante no Parecer Técnico nº 845/2021 DPDF/DPG/ASSEJUR (72007562), seguem minutas para atendimento.
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
De acordo.
José Carlos Alves de Lima
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças Substituto

--------------------------------------------------------------------------------------MINUTA
RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA

A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO-GERAL SUBSTITUTA, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, a delegação de competência prevista na Portaria nº 313,
de 4 de novembro de 2019, publicada no DODF nº 213 de 7 de novembro de 2019, resolve:
RECONHECER com substância na Decisão nº 4/2021 - DPDF/DPG (72246543), a Inexigibilidade de
Licitação, com fulcro no inciso II do ar go 25, da Lei n.º 8666/1993 e AUTORIZAR a realização da
despesa e a emissão da respec va Nota de Empenho, em favor do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
BRASÍLIA, CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87, para fazer face à despesa com a contratação de Cursos
de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, em conformidade com as
especiﬁcações técnicas constantes no Projeto Básico, no valor total es mado de
R$ 961.886,25 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco
centavos).

GLADYS FONTES
Subsecretária de Administração Geral Substituta

------------------------------------------------------------------------------------------------Despacho DPDF/SUAG/DIORF/GECON 72425628

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 413

MINUTA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00401-00008946/2021-43. Interessado: Defensoria Pública do Distrito Federal. Assunto:
Ra ﬁcação da Inexigibilidade de Licitação. Com base no ar go 114, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, nos ar gos 97-A, inciso III, 99 e 100, da Lei Complementar nº 80/1994, nos ar gos 9º,
inciso XI, e 21, incisos I e XIII, da Lei Complementar Distrital nº 828/2010, alterada pela Lei
Complementar Distrital nº 908/2016, no Parecer Norma vo nº 726/2008 - PROCAD/PGDF e n.º
845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR (72007562), RATIFICO o ato da Subsecretária de Administração Geral
Subs tuta (doc. SEI ____________), que reconheceu a Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no
inciso II do ar go 25, e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a
contratação do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87,
referente à contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito. Determino a publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, para que adquira a eﬁcácia
necessária.
Encaminhe-se os autos à Subsecretaria de Administração Geral para adoção das providências cabíveis.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS ALVES DE LIMA - Matr.0241852-5,
Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças substituto(a), em 20/10/2021, às 13:05,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 20/10/2021, às 13:05, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72425628 código CRC= 436D190A.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação - DPDF/SUAG

RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO-GERAL SUBSTITUTA, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, a delegação de competência prevista na Portaria nº 313,
de 4 de novembro de 2019, publicada no DODF nº 213 de 7 de novembro de 2019, resolve:
RECONHECER com substância na Decisão nº 4/2021 - DPDF/DPG (72246543), a Inexigibilidade de
Licitação, com fulcro no inciso II do ar go 25, da Lei n.º 8666/1993 e AUTORIZAR a realização da
despesa e a emissão da respec va Nota de Empenho, em favor do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
BRASÍLIA, CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87, para fazer face à despesa com a contratação de Cursos
de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, em conformidade com as
especiﬁcações técnicas constantes no Projeto Básico, no valor total de R$ 961.887,84 (novecentos e
sessenta e um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
GLADYS FONTES
Subsecretária de Administração Geral Substituta
Documento assinado eletronicamente por GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES - Matr.0240894-5,
Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a), em 20/10/2021, às 13:43, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72426094 código CRC= 1E48D0BB.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Defensoria Pública-Geral
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060.

Processo: 00401-00008946/2021-43. Interessado: Defensoria Pública do Distrito Federal. Assunto:
Ra ﬁcação da Inexigibilidade de Licitação. Com base no ar go 114, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, nos ar gos 97-A, inciso III, 99 e 100, da Lei Complementar nº 80/1994, nos ar gos 9º,
inciso XI, e 21, incisos I e XIII, da Lei Complementar Distrital nº 828/2010, alterada pela Lei
Complementar Distrital nº 908/2016, no Parecer Norma vo nº 726/2008 - PROCAD/PGDF e nº
845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR (72007562), RATIFICO o ato da Subsecretária de Administração Geral
Subs tuta (doc. SEI 72426094), que reconheceu a Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no inciso II
do ar go 25, e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a contratação
do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87, referente à
contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito. Determino a publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, para que adquira a eﬁcácia
necessária.
Encaminhe-se os autos à Subsecretaria de Administração Geral para adoção das providências cabíveis.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 20/10/2021, às 17:13, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72430223 código CRC= FF771F06.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Ofício Nº 727/2021 - DPDF/SUAG

Brasília-DF, 20 de outubro de 2021.

Senhora Subsecretária,
Cumprimentando-a cordialmente, solicitamos os bons prés mos de Vossa Senhoria no
sen do de providenciar a publicação na próxima edição do Diário Oﬁcial do Distrito Federal, do(s)
expediente(s) abaixo relacionado(s):
-> RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 72430223.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer pela atenção ao tempo em que nos
colocamos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

GLADYS FONTES
Assessora Especial/SUAG
2196-4587

À Senhora,
RAIANA DO EGITO MOURA
Subsecretaria de Atos Oficiais
Casa Civil do Distrito Federal
Brasília - DF

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

Processo: 00401-00008946/2021-43. Interessado: Defensoria Pública do Distrito Federal. Assunto:
Ra ﬁcação da Inexigibilidade de Licitação. Com base no ar go 114, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, nos ar gos 97-A, inciso III, 99 e 100, da Lei Complementar nº 80/1994, nos ar gos 9º,
inciso XI, e 21, incisos I e XIII, da Lei Complementar Distrital nº 828/2010, alterada pela Lei
Complementar Distrital nº 908/2016, no Parecer Norma vo nº 726/2008 - PROCAD/PGDF e nº
Ofício 727 (72431191)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 417

845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR (72007562), RATIFICO o ato da Subsecretária de Administração Geral
Subs tuta (doc. SEI 72426094), que reconheceu a Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no inciso II
do ar go 25, e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a contratação
do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87, referente à
contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito. Determino a publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, para que adquira a eﬁcácia
necessária.
Encaminhe-se os autos à Subsecretaria de Administração Geral para adoção das providências cabíveis.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

Documento assinado eletronicamente por GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES - Matr.0240894-5,
Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a), em 20/10/2021, às 17:17, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72431191 código CRC= E2F2C1B5.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Andar, Sala 105 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF
2196-4587
Site: - www.defensoria.df.gov.br
00401-00008946/2021-43

Ofício 727 (72431191)

Doc. SEI/GDF 72431191

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 418

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atos Oficiais
Coordenação de Publicação e Faturamento
Brasília-DF, 20 de outubro de 2021.

Despacho - CACI/GAB/SUBDODF/CPF

À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL,
Reﬁro-me ao O cio Nº 727/2021 - DPDF/SUAG, 72431191, que trata de minuta de
matéria, contendo 1 Ratificação.
Em atendimento à solicitação, informo que as matérias serão publicadas no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 198, de 21 de outubro de 2021.
Por ﬁm, res tuo os autos, para que sejam adotadas as providências que julgar
pertinentes.

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
Assessor
TAYRON BARBOSA DA MOTA FRANÇA
Coordenador de Publicação e Faturamento
Documento assinado eletronicamente por DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - Matr.1699684-4,
Assessor(a)., em 20/10/2021, às 17:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TAYRON BARBOSA DA MOTA FRANÇA Matr.1689447-2, Coordenador(a) de Publicação e Faturamento, em 20/10/2021, às 18:08,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72471348 código CRC= 962C2FBA.
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PÁGINA 47

DEFENSORIA PÚBLICA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
Processo: 00401-00008946/2021-43. Interessado: Defensoria Pública do Distrito Federal.
Assunto: Ratificação da Inexigibilidade de Licitação. Com base no artigo 114, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 97-A, inciso III, 99 e 100, da Lei Complementar
nº 80/1994, nos artigos 9º, inciso XI, e 21, incisos I e XIII, da Lei Complementar Distrital
nº 828/2010, alterada pela Lei Complementar Distrital nº 908/2016, no Parecer Normativo
nº 726/2008 - PROCAD/PGDF e nº 845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR (72007562),
RATIFICO o ato da Subsecretária de Administração Geral Substituta (doc. SEI
72426094), que reconheceu a Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no inciso II do
artigo 25, e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a
contratação do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, inscrito no CNPJ sob o nº
00.059.857/0001-87, referente à contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de
Mestrado e Doutorado em Direito. Determino a publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal, para que adquira a eficácia necessária. Encaminhe-se os autos à Subsecretaria de
Administração Geral para adoção das providências cabíveis. MARIA JOSÉ SILVA
SOUZA DE NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral.
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2016
Processo: 0401-000085/2015. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL E AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAME, CNPJ: 05.604.448/0001-38. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato
nº 05/2016 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93,
compreendendo o período de 27/10/2021 a 26/10/2022. VALOR DO CONTRATO:
R$466.328,81 (quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e oito mil e oitenta e
um centavos). VIGÊNCIA: a partir de 27/10/2021. DATA DE ASSINATURA:
19/10/2021. SIGNATÁRIOS: pela CONTRATANTE, MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE
NÁPOLIS, na qualidade de Defensora Pública-Geral, e pela CONTRATADA, TAREK
ALI ABDEL AZIZ, na qualidade de Administrador.
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.500,00C

0,00

0,00

15.500,00C

CAPITAL SOCIAL

15.000,00C

0,00

0,00

15.000,00C

CAPITAL SUBSCRITO

15.000,00C

0,00

0,00

15.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

500,00C

0,00

0,00

500,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

500,00C

0,00

0,00

500,00C

RECEITA

2.680,00C

0,00

8.675,00

11.355,00C

RESULTADO BRUTO DO
PERÍODO

2.680,00C

0,00

8.675,00

11.355,00C

RECEITA ORDINARIA

2.680,00C

0,00

8.675,00

11.355,00C

RECEITA ORDINARIA

2.680,00C

0,00

8.675,00

11.355,00C

CONTAS DE RESULTADOS DESPESAS

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTOS E DESPESAS

667,85D

1.024,11

0,00

1.691,96D

DESPESAS OPERACIONAIS

667,85D

1.024,11

0,00

1.691,96D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

500,00D

806,72

0,00

1.306,72D

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES

0,00

306,72

0,00

306,72D

DESPESAS GERAIS

500,00D

500,00

0,00

1.000,00D

RESULTADO FINANCEIRO

167,85D

217,39

0,00

385,24D

167,85D

217,39

0,00

385,24D

DESPESAS FINANCEIRAS

ANA KARINE BITTENCOURT
DIRETORA-PRESIDENTE

CEPTIS SOLUÇÕES S.A.

INEDITORIAL
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 352/2021
PROCESSO: 04024-00011012/2021-01
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 26/10/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 352/2021, cujo objeto é a Aquisição Produtos para Saúde (Filtro
antimicrobiano e Eletrodo), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de
Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de
propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através
do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento
respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 20 de outubro de
2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
FILANTROPIA-155/2021

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - REFORMA
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Instalação - Reforma
SEI-GDF nº 08/2021 - IBRAM/PRESI, para a atividade de Posto Revendedor de
Combustíveis no endereço PLL 01, WL 01, Planaltina, Distrito Federal. Processo: 0039100009564/2018-52. AGLEIBE FERREIRA.

INSTITUTO MARIANO DE APOIO
À PESQUISA EM DEAF1/DAND
BALANCETE TRIMESTRAL – ABRIL A JUNHO 2021
Descrição da conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

ATIVO

17.512,15D

8.675,00

1.024,11

25.163,04D

ATIVO CIRCULANTE

17.512,15D

8.675,00

1.024,11

25.163,04D

DISPONÍVEL

17.512,15D

8.675,00

1.024,11

25.163,04D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

7.512,15D

8.675,00

1.024,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
LIQUIDEZ IMEDIATA

10.000,00D

0,00

0,00

10.000,00D

PASSIVO

15.500,00C

0,00

0,00

15.500,00C

15.163,04D

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ: 26.771.364/0001-69 - NIRE: 53300021023
Ficam os acionistas da CEPTIS SOLUÇÕES S.A. (“Companhia”) convocados para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de outubro de
2021, às 08 horas, na sede da subsidiária operacional da Companhia, localizada na cidade
do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Echaporã, nº 328 (parte), Distrito
Industrial de Santa Cruz, CEP 23.565-907, para nos termos dos Artigos 121 e seguintes da
Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: (i) Eleição de membro do Conselho de Administração. Rio de Janeiro, 18 de outubro
de 2021. CEPTIS SOLUÇÕES S.A. Paulo Paixão Gomes - Diretor.

CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Instalação – LI, SEIGDF nº 28/2021 - IBRAM/PRESI, para a atividade de execução de obras de infraestrutura
e ocupação de lotes, bem como a adequação ao projeto urbanístico do SHTO, no
Condomínio San Francisco II, situado à DF 140 Km 03 Rodovia Diogo Machado, Jardim
Botânico - Brasília/DF, 71.684-400. Processo: 00391-00021052/2017-83. CONDOMÍNIO
SAN FRANCISCO II.

COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR MISTA
DO DISTRITO FEDERAL – COOPERMISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa COOPERMISTA, inscrita no NIRE: 53400010368 e CNPJ:
26.597.632/0001-78, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 26 do Estatuto Social
convoca os senhores cooperados, que nesta data são em número de 101 cooperados ativos
e regulares para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizado no
galpão de recebimento de verduras da Coopermista na chácara 59/1 Lagoinha, no dia
30/10/2021, em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença de 2/3 dos
cooperados, não alcançado, em segunda convocação às 09:00 horas, com a presença de
metade mais um dos cooperados e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última
convocação, às 10:00 horas, com a presença mínima de 10 cooperados, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1)Análise e deliberação sobre a
constituição de uma central de cooperativas agropecuárias nos termos da lei 5.764/71; 2)
Captação de recursos junto a agentes financeiros; 3) Quaisquer assuntos de interesse dos
cooperados sem valor decisório. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021.
IVAN ENGLER
Presidente

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br
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Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
qui 21/10/2021 09:46
Para:Gerência
Cc:Patricia

de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br>;

Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>; Rafael Aragao Souza Lopes <rafael.lopes@uniceub.br>;

 4 anexos (6 MB)
Doc Dr. Edevaldo.pdf; Doc Dr. Getulio.pdf; Estatuto.pdf; Ata de Eleição da Diretoria.pdf;

Bom dia Sra Valdirene,
Encaminho documentação solicitada.
a disposição
Atenciosamente,
Rodrigo Moreira de Oliveira
Supervisor
Supervisão de Suprimentos e Contratos
(61) 3966 1206 / 1282 / 9 9861 3954 | ceub.br

Em qui., 21 de out. de 2021 às 09:09, Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br> escreveu:
Prezado Rodrigo,
Se possível, favor enviar a documentação solicitada.
Atenciosamente,
---------- Forwarded message --------De: Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br>
Date: ter., 19 de out. de 2021 às 14:36
Subject: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
To: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>

Prezada Patrícia,
Solicitamos o envio dos documentos de identificação pessoal dos responsáveis pela assinatura do contrato a ser celebrado entre esta
Defensoria Pública do Distrito Federal e o UniCEUB, bem como documentação que trate da competência para assinatura de contratos.
Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems

E-mail _documentos UniCEUB (72499636)
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Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121

[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 12:31:39
Para: Patricia Aragao Souza Lopes
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB

Boa tarde Patrícia,

Segue anexa minuta contratual para análise por parte do Centro Universitário de Brasília.

Na oportunidade, solicitamos o envio de documento de identificação pessoal do responsável pela assinatura do contrato, bem como
documentação que trate da competência para assinatura de contratos.

Solicitamos brevidade na análise por se tratar de demanda urgente para esta Instituição.

Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121
[1585267844484]
________________________________
De: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 08:49:33
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Bom dia,
Favor informar para qual setor do CEUB foi enviada a minuta do contrato para que eu possa abrir o processo interno de análise para
assinatura.
Favor entrar em contato através do telefone 99629-9044.
Atenciosamente,
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems

E-mail _documentos UniCEUB (72499636)
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Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Em qua., 29 de set. de 2021 às 19:13, Gerência de Contratos e Convênios
<gecon@defensoria.df.gov.br<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br>> escreveu:
Boa noite!

Favor informar um número de telefone com urgência para tratarmos da assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Valdirene Farias
Gerência de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 14:36:40
Para: rafael.lopes@uniceub.br<mailto:rafael.lopes@uniceub.br>
Cc: patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>; katia.rodrigues@uniceub.br<mailto:katia.rodrigues@uniceub.br>
Assunto: CONTRATO DPDF X CEUB

Prezados,

Trata-se de instrução processual que visa à contratação do Centro Universitário de Brasília - CEUB para a realização de cursos de
mestrado e doutorado a membros da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desse modo, para a realização da assinatura do Contrato é
necessário o cadastro do Sr. RAFAEL ARAGÃO SOUZA LOPES no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal SEI
GDF para que seja realizada eletronicamente, conforme manual anexo.

Solicitamos ainda documento de identificação pessoal, bem como outros relativos a atribuições para assinatura de contratos, como
exemplo: resolução, Estatuto, etc.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp: 61 99119-7121
[1585267844484]
-Patrícia Lopes

ICPD Direção

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems
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Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br<http://www.uniceub.br/>

[UniCEUB 50 Anos]
[https://www.uniceub.br/media/1398103/social.png] [facebook] <https://www.facebook.com/uniceub/> [instagram]
<http://instagram.com/uniceub_oficial> [twitter] <https://twitter.com/UniCEUB_Oficial> [youtube]
<https://www.youtube.com/user/uniceub> [linkedin] <https://www.linkedin.com/school/uniceub-centro-universitario-de-brasilia/>

--

Patrícia Lopes
ICPD Direção
Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br
UniCEUB 50 Anos
facebook
instagram

twitter

youtube

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems

linkedin
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/09/2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB
00.059.857/0001-87

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/09/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.C5UR.JOCQ.VD6W.5W11.G9OB
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

30/09/2021 10:12:03

Página 1 de 1
NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Certidão FALÊNCIAS/CNDT/FGTS/GDF/UNIÃO (72504264)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 437

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 00.059.857/0001-87
Certidão nº: 41057964/2021
Expedição: 21/10/2021, às 10:23:38
Validade: 18/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

00.059.857/0001-87
Inscrição:
Razão Social:CENTRO ENSINO UNIFICADO BSB CEUB
SEPN 707 907 CP UNIV N 707 907 907 / ASA NORTE / BRASILIA / DF /
Endereço:
70790-075

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:05/10/2021 a 03/11/2021
Certificação Número: 2021100500282088263846
Informação obtida em 21/10/2021 10:22:09
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:

325146278322021

NOME:

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB

ENDEREÇO:

SGAN , EQ, 707/907 E 708/908 COJUNTO C

CIDADE:

ASA NORTE

CNPJ:

00.059.857/0001-87

CF/DF

0736416800101 - ATIVA

FINALIDADE:

JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________
HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .
Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 19 de janeiro de 2022. *
* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do
novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 21/10/2021 às 10:25:06 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB
CNPJ: 00.059.857/0001-87
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as 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.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:26 do dia 14/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2022.
Código de controle da certidão: 375E.A5F8.7D72.0B79
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

00.059.857/0001-87
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

26/06/1968

NOME EMPRESARIAL

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

85.31-7-00 - Educação superior - graduação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

ST SGAN-SETOR DE GRANDES AREAS NORTE , EQENTREQUADRAS
CEP

70.790-075

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NEUSA.MORAIS@UNICEUB.BR

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

707/907 E 708/908 CONJ C

MUNICÍPIO

UF

BRASILIA

DF

TELEFONE

(61) 3966-1545/ (61) 3966-1546

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 21/10/2021 às 10:44:36 (data e hora de Brasília).

CNPJ UniCEUB (72506517)
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/10/2021 10:54:59

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB
CNPJ: 00.059.857/0001-87

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Certidão _Consulta Consolidada de PJ - TCU (72508360)
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão _Consulta Consolidada de PJ - TCU (72508360)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento
Data de Emissão

21/10/2021

Unidade Gestora

440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF

Gestão

44905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JU

Credor

440905-44905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF

Contrato

44932

Transferência

Data de Lançamento

21/10/2021

N. Documento 2021NL00087

Fatura/NF NL DE REGISTRO

Processo 00401-0000008946/2021-43

Espécie

Decreto

Prioridade de Pagamento Z0
Evento Inscrição
570760

Classificação
Contábil

044932

712310200

Classificação
Orçamentária

Fonte

Valor

171000000

961.887,84

Observação

REGISTRO DE SALDO AO CONTRATO 022/2021 A SER FIRMADO COM A EMPRESA UNICEUB,
CNPJ: 00.059.857/0001-87, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM DIREITO.

Usuário

Lançado em: 21/10/2021 às 12:52 por 35270870363 - SIDNEY BATISTA LIMA

NL Contratos
Linha

Código de Pagamento

Nota Empenho

Valor

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060
Página: 1

Emitido por: SIDNEY

Nota de Lançamento 2021NL00087 (72523384)

Emitido em:

21/10/2021 12:54:12
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Contratos e Convênios
Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG/DIORF/GECON

À PRODEF,
Encaminho os autos informando que foi realizado o cadastro no sistema SIGGO sob o nº
044932, bem como a emissão da Nota de Lançamento de Registro de nº 2021NL00087 (72523384) no
valor de R$ 961.887,84 (novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e
quatro centavos).
Lucio Flavio Araújo Cunha
Assessor Técnico
Documento assinado eletronicamente por LUCIO FLAVIO ARAÚJO CUNHA - Matr.0235642-2,
Assessor(a) Técnico(a), em 21/10/2021, às 12:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72523469 código CRC= E0776E5F.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Anda r, Sa l a 103 - Ba i rro Zona Indus tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF

00401-00008946/2021-43

Despacho DPDF/SUAG/DIORF/GECON 72523469
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Administração de Fundos e Prestação de Contas
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CÓDIGO:

PROCESSO SEI Nº:

FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - 48901

0040100008946/2021-43

CREDOR:

CNPJ Nº:

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - UNICEUB

00.059.857/0001-87

VALOR DA DESPESA:
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)
MODALIDADE DA NOTA DE EMPENHO:
(

) 1 – Ordinário

( X ) 2 – Estimativo ( ) 3 – Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UO:

48901 F UNÇ ÃO 0 3 SUBFUNÇÃO: 0 6 1
33.90.39.48 FONTE: 171

PROGRAMA: 6

211

ATI VI DADE: 2965.0002 NATUREZA:

LICITAÇÃO - REFERÊNCIA:
INEXEGÍVEL - ART. 25 Inciso II e ART. 13, Inciso VI, LEI 8666/93 - DOC SEI (72007562) e (72430223).
OBJETO DA DESPESA:
Contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico SEI
(71448312) e discriminado na proposta - SEI (70602495).

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Solicito autorização para realização de despesa, bem como emissão de Nota de Empenho no valor de
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) em favor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE
BRASÍLIA - UNICEUB, cujo programa de trabalho apresenta disponibilidade, conforme Célula
Orçamentária SEI (70697020) .
A u lização dos recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF (PRODEF) para
atender a presente despesa, foi aprovada pelo Colegiado, por unanimidade, conforme Ata da
Primeira Reunião Ordinária do CAPRODEF, realizada em 10/06/2020, e publicada no Bole m de
Serviço nº 1091 de 12/06/2020 - 63691278.
Katarina Lima Tuler
Gerente de Administração de Fundos e Prestação de Contas - Substituta

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
De acordo,
Encaminhe-se ao(à) Subsecretário(a) de Administração Geral, solicitando dar conhecimento à Senhora Defensora Pública-Geral, Gestora do PRODEF.
Wilson Mendes do Nascimento
Diretor de Orçamento, Planejamento e Finanças

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ciente.
Encaminhe-se ao Gabinete da Senhora Defensora Pública-Geral, Gestora do PRODEF, para conhecimento e competente autorização da contratação de cursos pós-graduação Stricto Sensu de
Mestrado e Doutorado em Direito, objeto deste processo.
Gladys Linhares Muniz Fontes
Subsecretária de Administração Geral - Substituta

ORDENADOR(A) DE DESPESAS
I - De acordo,
II - Considerando a competência constante na Lei Complementar nº 744 de 04/12/2007, alterada pela
Lei Complementar nº 828 de 26/07/2010 e Lei Complementar nº 908 de 07/01/2016 , autorizo a
realização da despesa no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), aprovado para
ser gasto pelo CAPRODEF, conforme Ata - SEI ( 70701717) e determino emissão de Nota de Empenho
Es ma vo, em favor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - UNICEUB, inscrita no CNPJ
sob nº 00.059.857/0001-87, nos termos do Ar go 29 e Inciso II do Ar go 30 do Decreto nº 32.598 de
15/12/2010, publicado no DODF n° 238, de 16/12/2010, e ainda, em conformidade com as demais
normas e legislações vigentes.
Em ato con nuo, encaminhar para a Gerência de Contratos e Convênios - GECON/DIORF, para
providências quanto a formalização da minuta contratual.

Autorização de Despesa e Empenho DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF 72549127
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MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral do DF - Gestora do PRODEF

Documento assinado eletronicamente por KATARINA TULER LIMA - Matr.0244840-8, Gerente
de Administração de Fundos e Prestação de Contas substituto(a), em 21/10/2021, às 15:57,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, em 21/10/2021, às 16:07, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES - Matr.0240894-5,
Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a), em 21/10/2021, às 16:09, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 21/10/2021, às 16:15, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72549127 código CRC= 539883E4.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Anda r, Sa l a 103 - Ba i rro Zona Indus tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4366
00401-00008946/2021-43

Doc. SEI/GDF 72549127
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Documento assinado eletronicamente por WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, em 21/10/2021, às 15:06, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES - Matr.0240894-5,
Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a), em 21/10/2021, às 15:10, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72531952 código CRC= 797F7ACC.

Nota de Empenho 2021NE00008 (72531952)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

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

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 022/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF E O CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UniCEUB
PROCESSO Nº 00401-00008946/2021-43

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF
, neste ato denominada CONTRATANTE, com
sede no Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP:
71.200-219, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.219.624/0001-83, representada pela Exma. Sra. MARIA
JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº
515.403.712-04, consoante a delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA UniCEUB, doravante denominado CONTRATADA, com sede na SEPN 707/907, Campus Asa Norte, CEP:
70.790-075, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87, representada pelo Sr.
GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES
, portador da Carteira de Iden dade nº 183.016 SSP/DF e CPF nº
105.585.946-20, na qualidade de Diretor Presidente e pelo Sr. EDEVALDO ALVES DA SILVA
, portador
da Carteira de Iden dade nº 1.221.705-0 e CPF nº 039.587.448-34, na qualidade de Diretor
Superintendente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Proposta (documento SEI 69439794), da Jus ﬁca va de
Inexigibilidade de Licitação (documento SEI 71448312), baseada no inciso II, art. 25, c/c o art. 26 e
com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
O Contrato tem por objeto a contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e
Doutorado em Direito, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico
(documento SEI 71448312) e a Proposta (documento SEI 69439794), que passam a integrar o presente
Termo.
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
Contrato 022/2021_MINUTA (72544776)
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O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por Preço Unitário, segundo
o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.2 O valor total do Contrato é de R$ 961.887,84 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e
oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), devendo a importância de R$ 175.000,00 (cento e
setenta e cinco mil reais) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente – Lei Orçamentária Anual nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021, enquanto as parcelas
remanescentes serão custeadas à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s)
seguinte(s).
5.2 Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus
valores anualmente reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial/IPCA-E,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 48901
II – Programa de Trabalho: 03.061.6211.2965.0002
III – Natureza da Despesa: 33.90.39.48
IV – Fonte de Recursos: 171
6.2 O empenho inicial é de R$ R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE00008, emi da em 21/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade
Estimativo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço,
SEMESTRALMENTE, conforme Proposta da CONTRATADA (69439794).
7.2 Quando houver glosa parcial dos serviços, a CONTRATANTE deverá comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
7.3 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
7.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26
de abril de 2018.
Contrato 022/2021_MINUTA (72544776)
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7.5 O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
7.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.
7.8 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.
7.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da CONTRATANTE.
7.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação,
no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de
2018.
7.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.12 Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla
defesa.
7.13 Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
7.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo
por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
CONTRATANTE.
7.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
7.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização ﬁnanceira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros
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de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
7.16 As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Norma va RFB nº
1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às
contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento,
declaração em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do
referido documento normativo.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de
54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a par r da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.3 No ﬁcar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com as normas orçamentárias, ﬁnanceiras e
contábeis do Distrito Federal;
10.5 Responder 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.
10.6 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
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a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão
ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.
e) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
f) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
g) Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
h) Arquivar, dentre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento, aditamentos,
relatórios e notificações expedidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1 Entregar os serviços contratados pela CONTRATANTE dentro do prazo contratual;
11.2 Par cipar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação
dos serviços, de reunião de alinhamento de expecta vas contratuais com equipe de técnicos e
gestores da CONTRATANTE;
11.3 Executar os serviços conforme especiﬁcações do Projeto Básico e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste documento e na proposta;
11.4 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado
pelo ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Distrito Federal ou à Defensoria Pública do Distrito Federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;
11.6 U lizar empregados devidamente habilitados e com conhecimento dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.7 Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.8 Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida
Contrato 022/2021_MINUTA (72544776)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 455

A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
11.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
11.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços, prestando os esclarecimentos
julgados necessários.
11.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
11.12 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer a vidade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
11.13 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
11.14 Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e
eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram o Termo de Referência,
no prazo determinado.
11.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
11.16 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
11.17 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;
11.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
11.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou distrital, as normas de
segurança da CONTRATANTE;
11.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.23 Assumir a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da execução dos
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serviços;
11.24 Manter o fornecimento dos serviços contratados, de forma con nua e ininterrupta, mesmo
havendo atrasos no pagamento das faturas, devido a possíveis impedimentos de liberação ﬁnanceira
pública oriunda da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;
11.25 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem
limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.
11.26 Responder pelos danos causados por seus agentes.
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 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.2 A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
ﬁnanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares,
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) não cumprir integralmente as obrigações constantes no Projeto Básico está sujeita às sanções
do Decreto 26.851/2006 e 26.993/2006, conforme se segue:
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. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
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.
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e) comportar-se de modo inidôneo; ou
f) cometer fraude fiscal.
13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
13.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
13.2.2 Multa de:
a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
g) 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;
h) 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;
13.3 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1
e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a
anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por
ocorrência;

02

8

Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Básico, do Contrato e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no ﬁcada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA

01

13.5 Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
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ilícitos praticados.
13.6 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.
13.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
13.8 Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419
do Código Civil.
13.9 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.
13.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
13.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
13.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos
especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das partes e a anuência da outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem
interrupção do curso normal da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1 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 nº 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2 Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administra va pela
inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, conforme inciso IX, do art. 55 c/c art. 77 da Lei 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da CONTRATADA para com a Defensoria Pública do Distrito Federal, decorrentes ou não do
ajuste, serão inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
17.1 A ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
17.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser veriﬁcada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respec vas quan dades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
17.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Projeto Básico e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87
da Lei nº 8.666, de 1993, e está sujeita às sanções dos Decretos 26.851/2006 e 26.993/2006.
17.5 As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção dessas
a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.
17.6 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.
17.7 Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
17.8 O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
17.9 Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
17.10 A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
17.11 Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de
acordo com as regras previstas neste Projeto Básico.
17.12 O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação
dos serviços.
Contrato 022/2021_MINUTA (72544776)
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17.13 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
17.14 A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia 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
Defensoria Pública do Distrito Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos conforme os preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do presente Contrato.

Pela CONTRATANTE:

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

Pela CONTRATADA:
GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES
Diretor Presidente

EDEVALDO ALVES DA SILVA
Diretor Superintendente

Contrato 022/2021_MINUTA (72544776)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Contratos e Convênios
Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG/DIORF/GECON

À ASSEJUR
Trata-se de instrução processual que visa à contratação do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
BRASÍLIA, para a realização de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito
Considerando a publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal da Ra ﬁcação de
Inexigibilidade de licitação (72483944), conforme prevista na Conclusão do Parecer Técnico nº
845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR (72007562), segue minuta contratual para análise e manifestação.

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
De acordo.
Wilson Mendes do Nascimento
Diretor de Orçamento, Planejamento e Finanças
Documento assinado eletronicamente por WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, em 21/10/2021, às 15:38, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 21/10/2021, às 15:39, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72544888 código CRC= 4FD60573.
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21/10/2021 15:46

Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Gerência de Contratos e Convênios
qui 21/10/2021 15:46
Mensagens enviadas
Para:Rodrigo
Cc:Patricia

Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>;

Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>; Rafael Aragao Souza Lopes <rafael.lopes@uniceub.br>;

 3 anexos (2 MB)
SEI_GDF - 72544776 - Contrato-UNICEUB_MINUTA.pdf; SEI_GDF - 71448312 Projeto Basico.pdf; PROPOSTA UNICEUB.pdf;

Prezados,
Segue anexa minuta do contrato a ser celebrado entre esta Defensoria Pública do Distrito Federal e o Centro
Universitário de Brasília, para análise e manifestação.
Solicitamos a colaboração para que o contrato possa ser assinado ainda na presente data por se tratar de
demanda urgente desta Defensoria Pública.
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121

De: Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 09:46:21
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Cc: Patricia Aragao Souza Lopes; Rafael Aragao Souza Lopes
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Bom dia Sra Valdirene,
Encaminho documentação solicitada.
a disposição
Atenciosamente,
Rodrigo Moreira de Oliveira
Supervisor
Supervisão de Suprimentos e Contratos
(61) 3966 1206 / 1282 / 9 9861 3954 | ceub.br

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox

E-mail solicitação_análise da minuta_UniCEUB (72549353)
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Em qui., 21 de out. de 2021 às 09:09, Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br> escreveu:
Prezado Rodrigo,
Se possível, favor enviar a documentação solicitada.
Atenciosamente,
---------- Forwarded message --------De: Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br>
Date: ter., 19 de out. de 2021 às 14:36
Subject: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
To: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>

Prezada Patrícia,
Solicitamos o envio dos documentos de identificação pessoal dos responsáveis pela assinatura do contrato a ser celebrado entre esta
Defensoria Pública do Distrito Federal e o UniCEUB, bem como documentação que trate da competência para assinatura de contratos.
Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.
Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121

[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 12:31:39
Para: Patricia Aragao Souza Lopes
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB

Boa tarde Patrícia,

Segue anexa minuta contratual para análise por parte do Centro Universitário de Brasília.

Na oportunidade, solicitamos o envio de documento de identificação pessoal do responsável pela assinatura do contrato, bem como
documentação que trate da competência para assinatura de contratos.

Solicitamos brevidade na análise por se tratar de demanda urgente para esta Instituição.

Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox

E-mail solicitação_análise da minuta_UniCEUB (72549353)
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Atenciosamente,

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121
[1585267844484]
________________________________
De: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 08:49:33
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Bom dia,
Favor informar para qual setor do CEUB foi enviada a minuta do contrato para que eu possa abrir o processo interno de análise para
assinatura.
Favor entrar em contato através do telefone 99629-9044.
Atenciosamente,
Em qua., 29 de set. de 2021 às 19:13, Gerência de Contratos e Convênios
<gecon@defensoria.df.gov.br<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br>> escreveu:
Boa noite!

Favor informar um número de telefone com urgência para tratarmos da assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Valdirene Farias
Gerência de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 14:36:40
Para: rafael.lopes@uniceub.br<mailto:rafael.lopes@uniceub.br>
Cc: patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>; katia.rodrigues@uniceub.br<mailto:katia.rodrigues@uniceub.br>
Assunto: CONTRATO DPDF X CEUB

Prezados,

Trata-se de instrução processual que visa à contratação do Centro Universitário de Brasília - CEUB para a realização de cursos de
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox

E-mail solicitação_análise da minuta_UniCEUB (72549353)
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mestrado e doutorado a membros da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desse modo, para a realização da assinatura do Contrato é
necessário o cadastro do Sr. RAFAEL ARAGÃO SOUZA LOPES no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal SEI
GDF para que seja realizada eletronicamente, conforme manual anexo.

Solicitamos ainda documento de identificação pessoal, bem como outros relativos a atribuições para assinatura de contratos, como
exemplo: resolução, Estatuto, etc.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp: 61 99119-7121
[1585267844484]
-Patrícia Lopes

ICPD Direção

Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br<http://www.uniceub.br/>

[UniCEUB 50 Anos]
[https://www.uniceub.br/media/1398103/social.png] [facebook] <https://www.facebook.com/uniceub/> [instagram]
<http://instagram.com/uniceub_oficial> [twitter] <https://twitter.com/UniCEUB_Oficial> [youtube]
<https://www.youtube.com/user/uniceub> [linkedin] <https://www.linkedin.com/school/uniceub-centro-universitario-de-brasilia/>

--

Patrícia Lopes
ICPD Direção
Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br
UniCEUB 50 Anos
facebook
instagram

twitter

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox

youtube

linkedin
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Fwd: CONTRATO DPDF X CEUB
Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
qui 21/10/2021 17:08
Para:Gerência
Cc:Patricia

de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br>;

Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>; Rafael Aragao Souza Lopes <rafael.lopes@uniceub.br>;

 14 anexos (4 MB)
noname; OutlookEmoji-1585267844484bcc22bcb-c3d0-4c61-841e-f5450e62438a.png; OutlookEmoji-158526784448437afbc33-5a4c4b7d-86ce-1d946d926ac7.png; OutlookEmoji-15852678444840b857aa3-4289-418f-9659-f42dd8a6614c.png; OutlookEmoji158526784448487daff29-efef-4b9d-991f-ef6790ffdc3c.png; OutlookEmoji-1585267844484d41085bb-1a5b-4d9e-ba548b58089669f9.png; OutlookEmoji-1585267844484d5a0dba1-0fa0-4d70-bd25-1130c9333124.png; OutlookEmoji1585267844484338659c1-c44f-4f94-912a-3fb1d66d00c9.png; SEI_GDF - 72544776 - Contrato-UNICEUB_MINUTA.pdf; OutlookEmoji158526784448418b12322-9ffe-488b-9a9c-52dc659f33b5.png; SEI_GDF - 71448312 Projeto Basico.pdf; PROPOSTA UNICEUB.pdf;
OutlookEmoji-15852678444846abd97eb-7a55-437a-9aa7-f3222bdea57c.png; OutlookEmoji-1585267844484563ed6a8-1730-4fdb9853-44c4127b3fcf.png;

Boa tarde Valdirene,
Segue observações do jurídico CEUB,
> Outrossim, saliento que os dados do CEUB devem ser alterados na minuta para:
"CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº

00.059.857/001-87, mantenedora do UniCEUB, com sede na SGAN EQ 707/907 e 708/908, Campus Asa Norte, CEP:
70.790-075, Brasília - DF".
Atenciosamente,
Rodrigo Moreira de Oliveira
Supervisor
Supervisão de Suprimentos e Contratos
(61) 3966 1206 / 1282 / 9 9861 3954 | ceub.br

---------- Forwarded message --------De: Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br>
Date: qui., 21 de out. de 2021 às 15:46
Subject: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
To: Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
Cc: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>, Rafael Aragao Souza Lopes <rafael.lopes@uniceub.br>
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox

E-mail resposta_análise juridica UniCEUB (72563701)
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Prezados,

Segue anexa minuta do contrato a ser celebrado entre esta Defensoria Pública do Distrito Federal e o Centro Universitário de Brasília, para
análise e manifestação.

Solicitamos a colaboração para que o contrato possa ser assinado ainda na presente data por se tratar de demanda urgente desta
Defensoria Pública.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Atenciosamente,

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121
[1585267844484]
________________________________
De: Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 09:46:21
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Cc: Patricia Aragao Souza Lopes; Rafael Aragao Souza Lopes
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Bom dia Sra Valdirene,
Encaminho documentação solicitada.
a disposição
Atenciosamente,
Rodrigo Moreira de Oliveira
Supervisor
Supervisão de Suprimentos e Contratos
(61) 3966 1206 / 1282 / 9 9861 3954 | ceub.br<https://www.uniceub.br/>
[https://seletivo.uniceub.br/hubfs/AsssinaturaEmail2021.png]

Em qui., 21 de out. de 2021 às 09:09, Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>>
escreveu:
Prezado Rodrigo,
Se possível, favor enviar a documentação solicitada.
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox

E-mail resposta_análise juridica UniCEUB (72563701)
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Atenciosamente,
---------- Forwarded message --------De: Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br>>
Date: ter., 19 de out. de 2021 às 14:36
Subject: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
To: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>>

Prezada Patrícia,
Solicitamos o envio dos documentos de identificação pessoal dos responsáveis pela assinatura do contrato a ser celebrado entre esta
Defensoria Pública do Distrito Federal e o UniCEUB, bem como documentação que trate da competência para assinatura de contratos.
Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.
Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121

[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 12:31:39
Para: Patricia Aragao Souza Lopes
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB

Boa tarde Patrícia,

Segue anexa minuta contratual para análise por parte do Centro Universitário de Brasília.

Na oportunidade, solicitamos o envio de documento de identificação pessoal do responsável pela assinatura do contrato, bem como
documentação que trate da competência para assinatura de contratos.

Solicitamos brevidade na análise por se tratar de demanda urgente para esta Instituição.

Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121
[1585267844484]
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/inbox

E-mail resposta_análise juridica UniCEUB (72563701)
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________________________________
De: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>>
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 08:49:33
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Bom dia,
Favor informar para qual setor do CEUB foi enviada a minuta do contrato para que eu possa abrir o processo interno de análise para
assinatura.
Favor entrar em contato através do telefone 99629-9044.
Atenciosamente,
Em qua., 29 de set. de 2021 às 19:13, Gerência de Contratos e Convênios
<gecon@defensoria.df.gov.br<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br>
<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br>>> escreveu:
Boa noite!

Favor informar um número de telefone com urgência para tratarmos da assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Valdirene Farias
Gerência de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 14:36:40
Para: rafael.lopes@uniceub.br<mailto:rafael.lopes@uniceub.br><mailto:rafael.lopes@uniceub.br<mailto:rafael.lopes@uniceub.br>>
Cc: patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br><mailto:patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>>;
katia.rodrigues@uniceub.br<mailto:katia.rodrigues@uniceub.br>
<mailto:katia.rodrigues@uniceub.br<mailto:katia.rodrigues@uniceub.br>>
Assunto: CONTRATO DPDF X CEUB

Prezados,

Trata-se de instrução processual que visa à contratação do Centro Universitário de Brasília - CEUB para a realização de cursos de mestrado
e doutorado a membros da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desse modo, para a realização da assinatura do Contrato é necessário o
cadastro do Sr. RAFAEL ARAGÃO SOUZA LOPES no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal SEI GDF para que
seja realizada eletronicamente, conforme manual anexo.

Solicitamos ainda documento de identificação pessoal, bem como outros relativos a atribuições para assinatura de contratos, como
exemplo: resolução, Estatuto, etc.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
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Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp: 61 99119-7121
[1585267844484]
-Patrícia Lopes

ICPD Direção

Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br<http://www.uniceub.br><http://www.uniceub.br/>

[UniCEUB 50 Anos]
[https://www.uniceub.br/media/1398103/social.png] [facebook] <https://www.facebook.com/uniceub/> [instagram]
<http://instagram.com/uniceub_oficial> [twitter] <https://twitter.com/UniCEUB_Oficial> [youtube]
<https://www.youtube.com/user/uniceub> [linkedin] <https://www.linkedin.com/school/uniceub-centro-universitario-de-brasilia/>

-Patrícia Lopes

ICPD Direção

Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br<http://www.uniceub.br/>

[UniCEUB 50 Anos]
[https://www.uniceub.br/media/1398103/social.png] [facebook] <https://www.facebook.com/uniceub/> [instagram]
<http://instagram.com/uniceub_oficial> [twitter] <https://twitter.com/UniCEUB_Oficial> [youtube]
<https://www.youtube.com/user/uniceub> [linkedin] <https://www.linkedin.com/school/uniceub-centro-universitario-de-brasilia/>
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Assessoria Jurídica
Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/DPG/ASSEJUR

Para Exma. Sra. Defensora Pública Geral,
Encaminho minuta contratual (72544776), informando que as recomendações
constantes na Parecer Técnico n.º 845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR foram devidamente cumpridas,
razão pela qual não vislumbro a existência de óbice jurídico a sua assinatura. Devendo apenas antes
de sua assinatura promover a correção dos dados da contratada:
"CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, doravante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.059.857/001-87,
mantenedora do UniCEUB, com sede na SGAN EQ 707/907 e 708/908,
Campus Asa Norte, CEP: 70.790-075, Brasília - DF" .

Respeitosamente,

DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS
ASSESSOR JURÍDICO SUBSTITUTO DA DPDF
DEFENSOR PÚBLICO

Documento assinado eletronicamente por DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS Matr.0085000-4, Assessor(a) Jurídico(a) substituto(a), em 21/10/2021, às 19:30, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72572138 código CRC= D08E7916.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 3º Anda r, Sa l a 310 - Ba i rro Zona Indús tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF
2196-4340
00401-00008946/2021-43

Despacho DPDF/DPG/ASSEJUR 72572138

Doc. SEI/GDF 72572138
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Contratos e Convênios
Autorização - DPDF/SUAG/DIORF/GECON

AUTORIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2021

Processo nº: 00401-00008946/2021-43
Interessado: Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF
Assunto: celebração do Contrato nº 022/2021 entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL –
DPDF e o CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB
Vigência: até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de 54 (cinquenta e quatro) meses
para cursos de Doutorado

Considerando o Parecer Técnico nº 845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR (documento SEI nº 72007562) e
Despacho - DPDF/DPG/ASSEJUR (72572138) favoráveis à celebração do Contrato nº 022/2021, e
consoante competência originária prevista na Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e
ainda na Lei Complementar nº 828, de 26 de julho de 2010 em sua nova redação dada pela Lei
Complementar nº 908/2016, bem como consoante a delegação de competência prevista nas Normas
de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, AUTORIZO a celebração do
Contrato nº 022/2021 entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF e o CENTRO DE
ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, cujo objeto consiste a contratação de Cursos de Pósgraduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito conforme condições, quan dades e
exigências estabelecidas no Projeto Básico (documento SEI 71448312) e na Proposta (documento
SEI 69439794).

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 21/10/2021, às 20:11, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72575181 código CRC= 59A6DF70.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Anda r, Sa l a 103 - Ba i rro Zona Indus tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF

Autorização 42 (72575181)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA 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 022/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF E O CENTRO DE ENSINO
UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB
PROCESSO Nº 00401-00008946/2021-43

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF
, neste ato denominada CONTRATANTE, com
sede no Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP:
71.200-219, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.219.624/0001-83, representada pela Exma. Sra. MARIA
JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº
515.403.712-04, consoante a delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e o CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE
BRASÍLIA - CEUB
, doravante denominada CONTRATADA, com sede na SEPN 707/907 e 708/908,
Campus Asa Norte, CEP: 70.790-075, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.059.857/0001-87,
representada pelo Sr. GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES
, portador da Carteira de Iden dade nº
183.016 SSP/DF e CPF nº 105.585.946-20, na qualidade de Diretor Presidente e pelo Sr. EDEVALDO
ALVES DA SILVA, portador da Carteira de Iden dade nº 1.221.705-0 e CPF nº 039.587.448-34, na
qualidade de Diretor Superintendente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Proposta (documento SEI 69439794), da Jus ﬁca va de
Inexigibilidade de Licitação (documento SEI 71448312), baseada no inciso II, art. 25, c/c o art. 26 e
com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
O Contrato tem por objeto a contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e
Doutorado em Direito, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico
(documento SEI 71448312) e a Proposta (documento SEI 69439794), que passam a integrar o presente
Termo.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por Preço Unitário, segundo
o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei nº 8.666/93.
Contrato 022/2021 (72575196)

SEI 00401-00008946/2021-43 / pg. 477

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.2 O valor total do Contrato é de R$ 961.887,84 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e
oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), devendo a importância de R$ 175.000,00 (cento e
setenta e cinco mil reais) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente – Lei Orçamentária Anual nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021, enquanto as parcelas
remanescentes serão custeadas à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s)
seguinte(s).
5.2 Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus
valores anualmente reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial/IPCA-E,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 48901
II – Programa de Trabalho: 03.061.6211.2965.0002
III – Natureza da Despesa: 33.90.39.48
IV – Fonte de Recursos: 171
6.2 O empenho inicial é de R$ R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE00008, emi da em 21/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade
Estimativo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço,
SEMESTRALMENTE, conforme Proposta da CONTRATADA (69439794).
7.2 Quando houver glosa parcial dos serviços, a CONTRATANTE deverá comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
7.3 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
7.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26
de abril de 2018.
7.5 O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
Contrato 022/2021 (72575196)
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a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
7.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.
7.8 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.
7.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da CONTRATANTE.
7.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação,
no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de
2018.
7.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.12 Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla
defesa.
7.13 Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
7.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo
por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
CONTRATANTE.
7.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
7.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização ﬁnanceira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
7.16 As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Norma va RFB nº
1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às
contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento,
declaração em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do
referido documento normativo.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de
54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a par r da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.3 No ﬁcar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com as normas orçamentárias, ﬁnanceiras e
contábeis do Distrito Federal;
10.5 Responder 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.
10.6 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
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b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão
ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.
e) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
f) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
g) Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
h) Arquivar, dentre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento, aditamentos,
relatórios e notificações expedidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1 Entregar os serviços contratados pela CONTRATANTE dentro do prazo contratual;
11.2 Par cipar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação
dos serviços, de reunião de alinhamento de expecta vas contratuais com equipe de técnicos e
gestores da CONTRATANTE;
11.3 Executar os serviços conforme especiﬁcações do Projeto Básico e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste documento e na proposta;
11.4 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado
pelo ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Distrito Federal ou à Defensoria Pública do Distrito Federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;
11.6 U lizar empregados devidamente habilitados e com conhecimento dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.7 Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.8 Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida
A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
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SEGES/MP n. 5/2017;
11.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
11.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços, prestando os esclarecimentos
julgados necessários.
11.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
11.12 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer a vidade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
11.13 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
11.14 Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e
eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram o Termo de Referência,
no prazo determinado.
11.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
11.16 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
11.17 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;
11.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
11.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou distrital, as normas de
segurança da CONTRATANTE;
11.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.23 Assumir a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da execução dos
serviços;
11.24 Manter o fornecimento dos serviços contratados, de forma con nua e ininterrupta, mesmo
havendo atrasos no pagamento das faturas, devido a possíveis impedimentos de liberação ﬁnanceira
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pública oriunda da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;
11.25 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem
limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.
11.26 Responder pelos danos causados por seus agentes.
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 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.2 A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
ﬁnanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares,
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) não cumprir integralmente as obrigações constantes no Projeto Básico está sujeita às sanções
do Decreto 26.851/2006 e 26.993/2006, conforme se segue:
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. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
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.
e) comportar-se de modo inidôneo; ou
f) cometer fraude fiscal.
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13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
13.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
13.2.2 Multa de:
a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
g) 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;
h) 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;
13.3 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1
e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a
anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por
ocorrência;

02

8

Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Básico, do Contrato e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no ﬁcada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA

01

13.5 Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
13.6 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
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na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
13.8 Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419
do Código Civil.
13.9 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.
13.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
13.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
13.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos
especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das partes e a anuência da outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem
interrupção do curso normal da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1 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 nº 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2 Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administra va pela
inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, conforme inciso IX, do art. 55 c/c art. 77 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da CONTRATADA para com a Defensoria Pública do Distrito Federal, decorrentes ou não do
ajuste, serão inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação
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pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
17.1 A ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
17.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser veriﬁcada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respec vas quan dades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
17.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Projeto Básico e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87
da Lei nº 8.666, de 1993, e está sujeita às sanções dos Decretos 26.851/2006 e 26.993/2006.
17.5 As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção dessas
a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.
17.6 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.
17.7 Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
17.8 O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
17.9 Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
17.10 A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
17.11 Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de
acordo com as regras previstas neste Projeto Básico.
17.12 O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação
dos serviços.
17.13 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
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17.14 A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia 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
Defensoria Pública do Distrito Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos conforme os preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do presente Contrato.

Pela CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

Pela CONTRATADA:
GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES
Diretor Presidente

EDEVALDO ALVES DA SILVA
Diretor Superintendente

Testemunhas:
Lúcio Flávio Araújo Cunha
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CPF: 867.801.071-15

Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72
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Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 22/10/2021, às 17:01, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIO FLAVIO ARAÚJO CUNHA - Matr.0235642-2,
Assessor(a) Técnico(a), em 22/10/2021, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72575196 código CRC= 0702A3BC.
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Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Gerência de Contratos e Convênios
qui 21/10/2021 20:05
Para:Rodrigo
Cc:Patricia

Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>;

Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>; Rafael Aragao Souza Lopes <rafael.lopes@uniceub.br>;

 1 anexos (307 KB)
SEI_GDF - 72575196 - Contrato_CEUB.pdf;

Prezados,
Uma vez efetuada a correção proposta pelo CEUB, conforme anexo, informamos que o contrato encontra-se
disponível para as assinaturas do Senhor GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES, Diretor Presidente, e do
Sr. EDEVALDO ALVES DA SILVA, Diretor Superintendente, por meio do Sistema Eletrônico de Informações do
Governo do Distrito Federal SEI GDF.
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp: 61 99119-7121

De: Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 17:08:01
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Cc: Patricia Aragao Souza Lopes; Rafael Aragao Souza Lopes
Assunto: Fwd: CONTRATO DPDF X CEUB
Boa tarde Valdirene,
Segue observações do jurídico CEUB,
> Outrossim, saliento que os dados do CEUB devem ser alterados na minuta para:
"CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº

00.059.857/001-87, mantenedora do UniCEUB, com sede na SGAN EQ 707/907 e 708/908, Campus Asa Norte, CEP:
70.790-075, Brasília - DF".
Atenciosamente,
Rodrigo Moreira de Oliveira
Supervisor
Supervisão de Suprimentos e Contratos
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems

E-mail disponibilização assinaturas CEUB (72575593)
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(61) 3966 1206 / 1282 / 9 9861 3954 | ceub.br

---------- Forwarded message --------De: Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br>
Date: qui., 21 de out. de 2021 às 15:46
Subject: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
To: Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
Cc: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>, Rafael Aragao Souza Lopes <rafael.lopes@uniceub.br>

Prezados,

Segue anexa minuta do contrato a ser celebrado entre esta Defensoria Pública do Distrito Federal e o Centro Universitário de Brasília, para
análise e manifestação.

Solicitamos a colaboração para que o contrato possa ser assinado ainda na presente data por se tratar de demanda urgente desta
Defensoria Pública.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Atenciosamente,

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121
[1585267844484]
________________________________
De: Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 09:46:21
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Cc: Patricia Aragao Souza Lopes; Rafael Aragao Souza Lopes
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Bom dia Sra Valdirene,
Encaminho documentação solicitada.
a disposição
Atenciosamente,
Rodrigo Moreira de Oliveira
Supervisor
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems
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Supervisão de Suprimentos e Contratos
(61) 3966 1206 / 1282 / 9 9861 3954 | ceub.br<https://www.uniceub.br/>
[https://seletivo.uniceub.br/hubfs/AsssinaturaEmail2021.png]

Em qui., 21 de out. de 2021 às 09:09, Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>>
escreveu:
Prezado Rodrigo,
Se possível, favor enviar a documentação solicitada.
Atenciosamente,
---------- Forwarded message --------De: Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br>>
Date: ter., 19 de out. de 2021 às 14:36
Subject: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
To: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>>

Prezada Patrícia,
Solicitamos o envio dos documentos de identificação pessoal dos responsáveis pela assinatura do contrato a ser celebrado entre esta
Defensoria Pública do Distrito Federal e o UniCEUB, bem como documentação que trate da competência para assinatura de contratos.
Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.
Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121

[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 12:31:39
Para: Patricia Aragao Souza Lopes
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB

Boa tarde Patrícia,

Segue anexa minuta contratual para análise por parte do Centro Universitário de Brasília.

Na oportunidade, solicitamos o envio de documento de identificação pessoal do responsável pela assinatura do contrato, bem como
documentação que trate da competência para assinatura de contratos.

Solicitamos brevidade na análise por se tratar de demanda urgente para esta Instituição.

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems
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Desde já agradecemos pela colaboração e colocamo-nos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp 61 99119-7121
[1585267844484]
________________________________
De: Patricia Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>>
Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 08:49:33
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Assunto: Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Bom dia,
Favor informar para qual setor do CEUB foi enviada a minuta do contrato para que eu possa abrir o processo interno de análise para
assinatura.
Favor entrar em contato através do telefone 99629-9044.
Atenciosamente,
Em qua., 29 de set. de 2021 às 19:13, Gerência de Contratos e Convênios
<gecon@defensoria.df.gov.br<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br>
<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br<mailto:gecon@defensoria.df.gov.br>>> escreveu:
Boa noite!

Favor informar um número de telefone com urgência para tratarmos da assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Valdirene Farias
Gerência de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
[1585267844484]
________________________________
De: Gerência de Contratos e Convênios
Enviado: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 14:36:40
Para: rafael.lopes@uniceub.br<mailto:rafael.lopes@uniceub.br><mailto:rafael.lopes@uniceub.br<mailto:rafael.lopes@uniceub.br>>
Cc: patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br><mailto:patricia.lopes@uniceub.br<mailto:patricia.lopes@uniceub.br>>;
katia.rodrigues@uniceub.br<mailto:katia.rodrigues@uniceub.br>
<mailto:katia.rodrigues@uniceub.br<mailto:katia.rodrigues@uniceub.br>>
Assunto: CONTRATO DPDF X CEUB
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems
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Prezados,

Trata-se de instrução processual que visa à contratação do Centro Universitário de Brasília - CEUB para a realização de cursos de mestrado
e doutorado a membros da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desse modo, para a realização da assinatura do Contrato é necessário o
cadastro do Sr. RAFAEL ARAGÃO SOUZA LOPES no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal SEI GDF para que
seja realizada eletronicamente, conforme manual anexo.

Solicitamos ainda documento de identificação pessoal, bem como outros relativos a atribuições para assinatura de contratos, como
exemplo: resolução, Estatuto, etc.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Wpp: 61 99119-7121
[1585267844484]
-Patrícia Lopes

ICPD Direção

Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br<http://www.uniceub.br><http://www.uniceub.br/>

[UniCEUB 50 Anos]
[https://www.uniceub.br/media/1398103/social.png] [facebook] <https://www.facebook.com/uniceub/> [instagram]
<http://instagram.com/uniceub_oficial> [twitter] <https://twitter.com/UniCEUB_Oficial> [youtube]
<https://www.youtube.com/user/uniceub> [linkedin] <https://www.linkedin.com/school/uniceub-centro-universitario-de-brasilia/>

-Patrícia Lopes

ICPD Direção

Tel.: (61) 3966-1292
www.uniceub.br<http://www.uniceub.br/>

[UniCEUB 50 Anos]
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems
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[https://www.uniceub.br/media/1398103/social.png] [facebook] <https://www.facebook.com/uniceub/> [instagram]
<http://instagram.com/uniceub_oficial> [twitter] <https://twitter.com/UniCEUB_Oficial> [youtube]
<https://www.youtube.com/user/uniceub> [linkedin] <https://www.linkedin.com/school/uniceub-centro-universitario-de-brasilia/>
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Defensoria Pública-Geral
Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Decisão n.º 5/2021 - DPDF/DPG

Considerando o despacho n. 72572138 da Assessoria Jurídica que atesta o cumprimento
das recomendações constantes no Parecer Técnico nº 845/2021 - DPDF/DPG/ASSEJUR, aprovo a
minuta contratual apresentada (72544776) e já corrigida quanto aos dados da contratada (72575196),
não havendo óbice jurídico para a sua assinatura.
À GECON, para providências.
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 21/10/2021, às 20:21, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72575708 código CRC= 4A4EAE17.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2021
Processo: 00401-00008946/2021-43. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL X CENTRO
DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB. Objeto: contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação, baseada
no inciso II, art. 25, c/c o art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93. Valor: R$
961.887,84 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 48901; Programa de Trabalho:
03.061.6211.2965.0002. Natureza da despesa: 33.90.39.48; Fonte de Recursos: 171. Vigência: até 36
(trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de 54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de
Doutorado, contados a par r da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, com base no ar go
57, §1º, da Lei n. 8.666/93. Assinatura: 22/10/2021. Signatários: pela CONTRATANTE, MARIA JOSÉ
SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral, e pela CONTRATADA, GETÚLIO AMÉRICO
MOREIRA LOPES, Diretor Presidente e EDEVALDO ALVES DA SILVA, Diretor Superintendente.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 22/10/2021, às 15:54, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72589957 código CRC= BCDFD1BB.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Contratos e Convênios
Brasília-DF, 22 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG/DIORF/GECON

À SUAG,

Em vista da assinatura do Contrato nº 022/2019 (72575196) ﬁrmado entre esta
Defensoria Pública e o CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, que trata da contratação
de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, solicitamos gestão no
tocante à publicação do extrato do respec vo ajuste, conforme documento SEI (72589957) e da Ordem
de Serviço para designação da Comissão de Executora, conforme minuta abaixo.

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios

________________________________________________________

MINUTA

ORDEM DE SERVIÇO Nº ____, DE ____DE OUTUBRO DE 2021

A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SUBSTITUTA, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência prevista na
Portaria nº 313, de 4 de novembro de 2019, publicada no DODF nº 213 de 7 de novembro de 2019,
resolve:
Art. 1º Designar os servidores relacionados abaixo para compor a Comissão Executora do Contrato nº
022/2021, celebrado entre a Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF e o Centro de Ensino
Uniﬁcado de Brasília - CEUB, cujo objeto consiste na contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme consta do processo nº 00401-00008946/202143, a saber: EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA, matrícula nº 0187.131-5 (Gestor do Contrato); ALEXANDRE
BARTOLOMEU CÔRTES ROSA, matrícula nº 0241.857-6 (Fiscal Técnico) e ROGÉRIO DE SOUZA
LEITÃO, matrícula nº 0241.957-2 (Fiscal Administrativo).
Art. 2º Os servidores designados no ar go anterior deverão observar o disposto nos ar gos 67, 73 e
116 da Lei Federal nº 8.666/93, no ar go 41, inciso II e parágrafo 5º e incisos, do Decreto n°
32.598/2010 e nas Portarias nº 29 e 125/2004, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão do Governo do Distrito Federal.
Art. 3º A Gerência de Contratos e Convênios desta DPDF disponibilizará o processo aos servidores,
bem como toda a legislação per nente que se ﬁzer necessária ao bom desempenho da função de
executor.
Despacho DPDF/SUAG/DIORF/GECON 72590933
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Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
GLADYS FONTES
Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 22/10/2021, às 15:55, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72590933 código CRC= 6A4AEFBA.
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Despacho DPDF/SUAG/DIORF/GECON 72590933
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 22 de outubro de 2021.

Ordem de Serviço Nº 71/2021 - DPDF/SUAG

ORDEM DE SERVIÇO Nº 71, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SUBSTITUTA, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência prevista na
Portaria nº 313, de 4 de novembro de 2019, publicada no DODF nº 213 de 7 de novembro de 2019,
resolve:
Art. 1º Designar os servidores relacionados abaixo para compor a Comissão Executora do Contrato nº
022/2021, celebrado entre a Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF e o Centro de Ensino
Uniﬁcado de Brasília - CEUB, cujo objeto consiste na contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme consta do processo nº 00401-00008946/202143, a saber: EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA, matrícula nº 0187.131-5 (Gestor do Contrato); ALEXANDRE
BARTOLOMEU CÔRTES ROSA, matrícula nº 0241.857-6 (Fiscal Técnico) e ROGÉRIO DE SOUZA
LEITÃO, matrícula nº 0241.957-2 (Fiscal Administrativo).
Art. 2º Os servidores designados no ar go anterior deverão observar o disposto nos ar gos 67, 73 e
116 da Lei Federal nº 8.666/93, no ar go 41, inciso II e parágrafo 5º e incisos, do Decreto n°
32.598/2010 e nas Portarias nº 29 e 125/2004, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão do Governo do Distrito Federal.
Art. 3º A Gerência de Contratos e Convênios desta DPDF disponibilizará o processo aos servidores,
bem como toda a legislação per nente que se ﬁzer necessária ao bom desempenho da função de
executor.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
GLADYS FONTES
Documento assinado eletronicamente por GLADYS LINHARES MUNIZ FONTES - Matr.0240894-5,
Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a), em 22/10/2021, às 15:57, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72642607 código CRC= AFDB88C0.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Ofício Nº 739/2021 - DPDF/SUAG

Brasília-DF, 22 de outubro de 2021.

Senhora Subsecretária,

Solicitamos a Vossa Senhoria a gen leza de providenciar a publicação no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal do expediente(s) abaixo relacionado(s):
Ordem de Serviço nº 71 - 72642607;
Extrato do Contrato Nº 022/2021 - 72589957.
Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que forem necessários.
Atenciosamente,
DAYANE FERREIRA
Assessora Técnica/SUAG
2196-4346

À Senhora,
RAIANA DO EGITO MOURA
Subsecretaria de Atos Oficiais
Casa Civil do Distrito Federal
NESTA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 71, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SUBSTITUTA, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência prevista na
Portaria nº 313, de 4 de novembro de 2019, publicada no DODF nº 213 de 7 de novembro de 2019,
resolve:
Art. 1º Designar os servidores relacionados abaixo para compor a Comissão Executora do Contrato nº
022/2021, celebrado entre a Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF e o Centro de Ensino
Uniﬁcado de Brasília - CEUB, cujo objeto consiste na contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito, conforme consta do processo nº 00401-00008946/202143, a saber: EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA, matrícula nº 0187.131-5 (Gestor do Contrato); ALEXANDRE
BARTOLOMEU CÔRTES ROSA, matrícula nº 0241.857-6 (Fiscal Técnico) e ROGÉRIO DE SOUZA
LEITÃO, matrícula nº 0241.957-2 (Fiscal Administrativo).
Art. 2º Os servidores designados no ar go anterior deverão observar o disposto nos ar gos 67, 73 e
116 da Lei Federal nº 8.666/93, no ar go 41, inciso II e parágrafo 5º e incisos, do Decreto n°
Ofício 739 (72642707)
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32.598/2010 e nas Portarias nº 29 e 125/2004, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão do Governo do Distrito Federal.
Art. 3º A Gerência de Contratos e Convênios desta DPDF disponibilizará o processo aos servidores,
bem como toda a legislação per nente que se ﬁzer necessária ao bom desempenho da função de
executor.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
GLADYS FONTES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2021
Processo: 00401-00008946/2021-43. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL X CENTRO
DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB. Objeto: contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação, baseada
no inciso II, art. 25, c/c o art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93. Valor: R$
961.887,84 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 48901; Programa de Trabalho:
03.061.6211.2965.0002. Natureza da despesa: 33.90.39.48; Fonte de Recursos: 171. Vigência: até 36
(trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de 54 (cinquenta e quatro) meses para cursos de
Doutorado, contados a par r da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, com base no ar go
57, §1º, da Lei n. 8.666/93. Assinatura: 22/10/2021. Signatários: pela CONTRATANTE, MARIA JOSÉ
SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral, e pela CONTRATADA, GETÚLIO AMÉRICO
MOREIRA LOPES, Diretor Presidente e EDEVALDO ALVES DA SILVA, Diretor Superintendente.
Documento assinado eletronicamente por DAYANE FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0241872-X,
Assessor(a) Técnico(a), em 22/10/2021, às 15:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72642707 código CRC= 199B6ECD.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Andar, Sala 105 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF
2196-4587
Site: - www.defensoria.df.gov.br
00401-00008946/2021-43

Ofício 739 (72642707)

Doc. SEI/GDF 72642707
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atos Oficiais
Coordenação de Publicação e Faturamento
Brasília-DF, 22 de outubro de 2021.

Despacho - CACI/GAB/SUBDODF/CPF

À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL,

Reﬁro-me ao O cio nº 739/2021 - DPDF/SUAG, 72642707, que trata de minuta de
matéria, contendo 1 Ordem de Serviço e 1 Extrato.
Em atendimento à solicitação, informo que as matérias serão publicadas no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 200, de 25 de outubro de 2021.
Por ﬁm, res tuo os autos, para que sejam adotadas as providências que julgar
pertinentes.

VERA LUCIA OLIVEIRA DA CRUZ
Assessora

TAYRON BARBOSA DA MOTA FRANÇA
Coordenador de Publicação e Faturamento
Documento assinado eletronicamente por VERA LUCIA OLIVEIRA DA CRUZ - Matr. 1.677.998-3,
Assessor(a)., em 22/10/2021, às 16:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TAYRON BARBOSA DA MOTA FRANÇA Matr.1689447-2, Coordenador(a) de Publicação e Faturamento, em 22/10/2021, às 16:31,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72643863 código CRC= FBB552A1.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
Pra ça do Buri ti , Pa l á ci o do Buri ti - Ba i rro Zona Cívi co Admi ni s tra ti va - CEP 70075-900 - DF
39619977
00401-00008946/2021-43

Despacho CACI/GAB/SUBDODF/CPF 72643863

Doc. SEI/GDF 72643863
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças
Gerência de Contratos e Convênios
Brasília-DF, 22 de outubro de 2021.

Despacho - DPDF/SUAG/DIORF/GECON

À Comissão Executora do Contrato nº 022/2021,
Trata-se do Contrato nº 022/2021 celebrado entre esta Defensoria Pública do Distrito
Federal e o CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, cujo objeto consiste na na
contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito.
Tendo em vista a assinatura da Ordem de Serviço nº 71, de 22 de outubro de
2021 (72642607), a qual designa os servidores: EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA, matrícula nº 0187.1315 (Gestor do Contrato); ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA, matrícula nº 0241.857-6 (Fiscal
Técnico) e ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO, matrícula nº 0241.957-2 (Fiscal Administra vo), como
membros da Comissão Executora do Contrato, segue abaixo relação de documentos para
conhecimento e acompanhamento:
1.

Projeto Básico - 71448312;

2.

Proposta do fornecedor - 69439794;

3.

Contrato nº 022/2021 - 72575196;

4.

Legislação Executor - 10426164;

5.

Car lha
de
Executor
de
Contratos
–
SGA http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2017/11/Cartilha-do-Executor-do-Contrato.pdf

As Notas Fiscais apresentadas pela empresa contratada deverão ser conferidas e
atestadas, na forma da Lei, com apresentação de Relatório Circunstanciado e apresentação das
cer dões nega vas de FGTS, Secretaria de Estado e Fazenda do DF, Secretaria da Receita Federal
rela va a débitos Previdenciários, Fazenda Nacional rela vo aos Tributos Federais de Dívida A va da
União e Débitos Trabalhistas e encaminhadas à Diretoria de Orçamento e Financias - DIORF em até 05
(cinco) dias úteis antes do vencimento para realização do pagamento, sob pena de não ser realizado.
Importante ressaltar que as correspondências trocadas com a CONTRATADA deverão
ser juntadas aos autos, em novo processo SEI de execução e pagamento que deverá ser
relacionado a este processo de contratação.
Solicitamos ciência dos integrantes da Comissão no presente expediente e colocamonos à disposição para dúvidas e/ou esclarecimentos.

Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
De acordo.

Despacho DPDF/SUAG/DIORF/GECON 72651920
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Wilson Mendes do Nascimento
Diretor de Orçamento, Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611X, Diretor(a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, em 22/10/2021, às 17:14, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 22/10/2021, às 17:15, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72651920 código CRC= 36CD6FAC.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 1º Anda r, Sa l a 103 - Ba i rro Zona Indus tri a l Gua rá - CEP 71200-219 - DF

00401-00008946/2021-43

Despacho DPDF/SUAG/DIORF/GECON 72651920
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Correspondência Eletrônica - 72654171
Data de Envio:
22/10/2021 17:21:35
De:
DPDF/Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br>
Para:
rodrigo.oliveira@uniceub.br
patricia.lopes@uniceub.br
rafael.lopes@uniceub.br
contratos@uniceub.br
nfe.contratos@uniceub.br
Assunto:
CONTRATO DPDF X CEUB
Mensagem:
Prezados,
Segue anexo Contrato nº 022/2021 celebrado entre esta Defensoria Pública do Distrito Federal e o Centro de Ensino
Unificado de Brasília - CEUB assinado por ambas as partes.
Gratos pela colaboração!
Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308
Anexos:
SEI_GDF - 72575196 - Contrato-CEUB.pdf

Correspondência Eletrônica DPDF/SUAG/DIORF/GECON 72654171
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2021
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal, torna público o Chamamento Público para preenchimento de vagas
destinadas aos cursos de qualificação profissional denominado "Mulheres Vencedoras –
Capacitação e Profissionalização Feminina", no Sol Nascente/Pôr do Sol - DF, objeto do
processo 04012-00003322/2021-38, a seguir especificado:
1. OBJETIVO
1.1. Realizar processo seletivo para o preenchimento de 360 (trezentos e sessenta vagas)
vagas, sendo 180 (cento e oitenta) vagas no período matutino e 180 (cento e oitenta) vagas
no período vespertino e mais 100 (cem) vagas para cadastro reserva, destinadas a
participação de curso de qualificação profissional de Maquiagem Profissional (60 vagas);
Auxiliar de Escritório (60 vagas); Design de Sobrancelhas (60 vagas); Manicure e
Pedicure (60 vagas); Cabeleireira Profissional (60 vagas); e, Extensão de Cílios (60
vagas), com inscrições abertas no período de 25/10/2021 a 28/10/2021, para os candidatas
interessadas em participar dos cursos de qualificação profissional denominado "Mulheres
Vencedoras – Capacitação e Profissionalização Feminina", no Sol Nascente/Pôr do Sol DF.
1.2. Será ofertado ao qualificando, cursos de qualificação profissional com duração
mínima de 60 (sessenta) horas, distribuídas em 15 (vinte) horas/aulas teóricas, 40
(quarenta) horas/aulas de práticas e 5 (cinco) horas/aulas de palestras, ministrados pela
entidade INSTITUTO MISSÃO HOJE – IMH/DF, inscrita no Conselho do Trabalho
Emprego e Renda do Distrito Federal.
2. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Serão exigidos os seguintes requisitos para participação no Programa:
a) Ser do gênero feminino;
b) Pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país,
que esteja desempregada em busca de nova qualificação e/ou requalificação nas áreas
mencionadas;
b) Ser maior de 16 (dezesseis) anos;
c) Comprovar a situação de desemprego (validação será realizada pela SETRAB); e
d) Comprovar residência no Distrito Federal, preferencialmente nas Regiões
Administrativas do Sol Nascente/Pôr do Sol ou Ceilândia.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão abertas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado de
Trabalho (www.trabalho.df.gov.br), no período de 25/10/2021 a 28/10/2021, por meio do
preenchimento de formulário eletrônico - FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO –
"Mulheres Vencedoras – Capacitação e Profissionalização Feminina", a ser
disponibilizado no sítio eletrônico desta SETRAB (https://www.trabalho.df.gov.br/),
durante o período de inscrição.
3.2. As informações registradas são de caráter auto declaratórias e de responsabilidade do
declarante, portanto o candidato que preencher algum dos campos do formulário
eletrônico com informações inverídicas estará automaticamente eliminado do processo
seletivo.
3.3. Para auxiliar no preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE PRÉINSCRIÇÃO, será disponibilizado atendimento, no horário de 08h às 17h, na seguinte
localidade: QNP 13, Conjunto X, Lote 05, P Norte – Ceilândia-DF, CEP 72241-323
(Ministério Abençoar, ao lado da Praça da Bíblia de Ceilândia), bem como na Agência do
Trabalhador de Ceilândia, situada na QNM 18/20, Bloco B - Cep: 72210-552, Telefone:
3773-9363, no Núcleo de Qualificação Profissional.
4. DA SELEÇÃO
4.1. Primeira Etapa: As inscritas passarão por processo de classificação e ranqueamento
baseado nas condições de vulnerabilidade socioeconômica extraídas do FORMULÁRIO
ELETRÔNICO DE PRÉ-INSCRIÇÃO, que será gerenciado pela SETRAB, com
prioridade para as pessoas desempregadas e/ou com cadastro em algum programa social
do Governo Federal ou do Governo do Distrito Federal e, preferencialmente, moradora da
Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol ou Ceilândia.
4.1.1. Os dados declarados no FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO poderão sofrer
cruzamento com diversas bases de dados do Governo Federal e do Governo do Distrito
Federal.
4.2. Segunda Etapa: Após o resultado de classificação e ranqueamento, havendo empate
entre as ranqueadas, haverá sorteio eletrônico, para preenchimento das vagas.
4.2.1. O sorteio será realizado eletronicamente, de acordo com os critérios estabelecidos, e
o resultado final poderá ser acompanhado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de
Trabalho do Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br).
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1. O resultado final da seleção e a convocação das candidatas selecionadas para o início
das atividades serão divulgados no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br), a partir do dia 29 de outubro de 2021.
6. DA CONVOCAÇÃO
6.1. As candidatas selecionadas deverão comparecer ao local de realização dos cursos, na
Praça da Bíblia de Ceilândia, situada na QNP 19, Área Especial E, Setor P – CeilândiaDF, CEP 72241-803, nos dias 01 e 02 de novembro, das 08h às 17h, e apresentar os
documentos comprobatórios originais, a seguir, para análise e comprovação dos requisitos
de participação descritos no item 2 do presente edital:
a) Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de registro no
Cadastro Geral de Pessoas Físicas - CPF;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco
ou digital impressa;
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c) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho.
6.2. Caso a candidata convocada não compareça na data determinada na convocação ou
não apresentar qualquer dos documentos comprobatórios, descritos acima, será
automaticamente desclassificada.
6.3. Havendo desclassificação de candidatas serão chamadas as remanescentes constantes
do cadastro reserva, a ser convocadas e divulgadas a partir do dia 03 de novembro de
2021, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do Governo do Distrito
Federal (www.trabalho.df.gov.br).
7. DA CERTIFICAÇÃO
7.1. As qualificandas selecionadas e que comprovem estar aptas a ingressar na
qualificação farão jus ao recebimento do certificado, autenticado pela entidade
qualificadora e pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.
7.2. A qualificanda, para fazer jus ao recebimento do certificado, deverá cumprir a carga
horária mínima de 45 horas/aulas equivalente a frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária total e aproveitamento do curso de no mínimo 60%
(oitenta por cento), devidamente validado pela entidade qualificadora por meio de prova
teórica, que terá peso 4 (quatro), e, prova prática, que terá peso 6 (seis).
Parágrafo único. para o caso dos atestados de saúde apresentados pelo qualificando, só
fará jus aos benefícios aqueles que atingirem a carga horária mínima estipulada no item
7.2.
8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES:
8.1. A previsão para o início das atividades será a partir do dia 03 de novembro de 2021.
8.1.1. A data poderá ser alterada, mediante justificativa da Secretaria de Estado de
Trabalho, amplamente divulgada no sítio eletrônico (www.trabalho.df.gov.br).
9. DA JORNADA
9.1. As candidatas matriculadas realizarão curso de qualificação, respeitando-se a carga
horária mínima de 60 (sessenta) horas/aulas, de segunda-feira a sexta-feira, nos horários
de 09:00hs as 12:00hs, para o período matutino, e, de 13:30hs às 16:30hs, para o período
vespertino.
10. DO LOCAL DE ATIVIDADES
10.1. As atividades serão desenvolvidas na Praça da Bíblia de Ceilândia, situada na QNP
19, Área Especial E, Setor P – Ceilândia-DF, CEP 72241-803, com estrutura montada
pela entidade qualificadora.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal será responsável pela
seleção e pela divulgação do resultado que será disponibilizado no sítio eletrônico
(www.trabalho.df.gov.br).
11.2. Todas as fases da seleção deverão ser acompanhadas pelos candidatos no referido
sítio eletrônico.
11.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção por meio do telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de
dezembro de 2012).
11.4. Para mais esclarecimentos, contatar a Subsecretaria de Qualificação Profissional –
SQP, pelo telefone ou WhatsApp: (61) 99198-8727.
11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela SETRAB, que deverá interpretar as regras
previstas neste Edital e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios
que regem a Administração Pública.
THALES MENDES FERREIRA
Secretário de Estado de Trabalho

DEFENSORIA PÚBLICA
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo: 00401-00015361/2021-80. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL - DPDF X DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ACRE - DPE/AC. Objeto: Disponibilização do Sistema de Calculadora de Pensão
Alimentícia para aprimorar e dar maior eficiência aos atendimentos e na prestação
de assistência jurídica em favor dos assistidos. Valor: O presente Termo não
implica transferência de recursos entre os partícipes. Vigência: 1 (um) ano, a
contar de sua assinatura. Assinatura: 19/10/2021. Signatários: pela DPDF: MARIA
JOSÉ SILVA DE SOUZA DE NÁPOLIS, na qualidade de Defensora PúblicaGeral, e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE: SIMONE
JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, na qualidade de Defensora Pública-Geral.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021
Processo: 00401-00008946/2021-43. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL X CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB. Objeto:
contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação, baseada no inciso II, art. 25, c/c
o art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93. Valor: R$ 961.887,84
(novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 48901; Programa de Trabalho:
03.061.6211.2965.0002. Natureza da despesa: 33.90.39.48; Fonte de Recursos: 171.
Vigência: até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de 54 (cinquenta e
quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93. Assinatura:
22/10/2021. Signatários: pela CONTRATANTE, MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021 - DPDF CEUB (72683217)
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NOMEAR FABIO RIBEIRO SOARES DA SILVA, matrícula 194.934-9, para exercer o
Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-04, de Coordenador (a), da Assessoria
Especial, da Defensoria Pública do Distrito Federal.
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS

SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORDEM DE SERVIÇO Nº 44, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
O SUBCONTROLADOR DE GESTÃO INTERNA, DA CONTROLADORIAGERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi conferida
pela alínea i), do inciso VIII, do art. 1º, da Portaria nº 68, de 25 de fevereiro de
2019, resolve:
Art. 1º Conceder abono de permanência, equivalente ao valor da respectiva
contribuição previdenciária, ao servidor LUIZ FELIPE BALBUENA PANERAI,
matrícula 44.472-3, Auditor de Controle Interno, do quadro de pessoal do Distrito
Federal, a contar de 17/03/2021, com fundamento no artigo 114 da Lei
Complementar nº 840/2011 e na Decisão nº 20/2012 - TCDF, por haver
completado os requisitos para aposentadoria voluntária previstos no artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005 e optado por permanecer em atividade,
conforme processo 00480-00004377/2021-05.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
SANDRO GASPERIN

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
ORDEM DE SERVIÇO Nº 07, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBCONTROLADORIA
DE GESTÃO INTERNA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 16, do
Decreto nº 42.462, de 30 de agosto de 2021, c/c com o art. 5º, da Portaria Interna
nº 23, de 21 de setembro de 2021 e com a Portaria nº 158, de 21 de setembro de
2021, resolve: DISPONIBILIZAR o ingresso dos servidores ao teletrabalho
MAIZA GONÇALVES DO PRADO, matrícula 44.012-4, ANA REGINA LOBAO
FORTES, matrícula 187.406-3, LEONARDO FERNANDES ALVES BATISTA,
matrícula 188.896-X, LILIAN MARIA DAS GRAÇAS BARROS DE MELO,
matrícula 33.713-7, ROBSON SOARES CARNEIRO, matrícula 188.818-8,
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES, matrícula 25.379-0, ANATILDE
FRANCISCO DE SOUZA, matrícula 79.231-4, MARCELA RENOVATO DOS
SANTOS, matrícula 187.397-0, MOACIR BARROS DA SILVA, matrícula 25.2980, ANTÔNIO CARLOS VITORIANO PINHEIRO, matrícula 26.054-1, LÚCIA
BRASILEIRO DE FIGUERÊDO COIMBRA, matrícula 276.116-5.
JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA
PORTARIA Nº 306, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, nos termos do art. 134, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal; art. 114, da Lei
Orgânica do Distrito Federal; art. 2º, § 7º, da Emenda à Lei Orgânica nº 61/2012; e no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos 97-A, inciso III, e 100, da Lei Complementar
Federal nº 80/94, e na Lei Complementar Distrital nº 828/2010, com alterações promovidas
pela Lei Complementar Distrital nº 908/2016, resolve:
Art. 1º Designar os membros abaixo para comporem a equipe de planejamento da
contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, para efetivação
dos materiais impressos da Defensoria Pública do Distrito Federal:
I - Gestor Requisitante: IGOR GUTEMBERG MOTA DA SILVA, matrícula 245.897-7;
II - Fiscal Técnico: HENRIQUE MATHEUS BARROS DE SOUSA THOMAZ, matrícula
248.124-3;
III - Fiscal Administrativo: LARISSA MOTA DA SILVA CALIXTO, matrícula 247.615-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
PORTARIA Nº 307, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Federal
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, nos termos do parágrafo único do artigo
25 da Lei Complementar n. 828, de 26 de julho de 2010, artigo 44 da Lei Complementar
nº 840, de 23 de dezembro de 2011 c/c o inciso XXX, do artigo 1º, da Portaria 154/2020,
resolve:
EXONERAR, a pedido, DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS, matrícula
85.000-4, do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-04, de Coordenador (a), da
Assessoria Especial, da Defensoria Pública do Distrito Federal, a contar de 25 de
outubro de 2021.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 70, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista a delegação de competência prevista na Portaria nº 313, de
04 de novembro de 2019, publicada no DODF nº 213, de 07 de novembro de
2019, resolve:
Art. 1º Designar RONIE PETERSON DE OLIVEIRA AGUIAR DOS SANTOS,
matrícula 242.223-9, e MARCONI GONÇALVES BRASILEIRO DE
SANT'ANNA, matrícula 248.280-8, para atuarem, respectivamente, como
EXECUTOR e SUPLENTE do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a
Defensoria Pública do Distrito Federal e a Defensoria Pública do Estado do Acre,
cujo objeto consiste na disponibilização do Sistema de Calculadora de Pensão
Alimentícia para aprimorar e dar maior eficiência aos atendimentos e na prestação
de assistência jurídica em favor dos assistidos, conforme consta do processo
00401-00015361/2021-80.
Art. 2º Os servidores relacionados no artigo anterior deverão observar o disposto
nos artigos 67 e 116, da Lei nº 8.666/93, combinado com o Capítulo VII, do
Decreto nº 32.598/2010 e alterações posteriores; Portaria nº 29-SGA, de 25 de
fevereiro de 2004; Portaria nº 222-SEPLAG, de 30 de dezembro de 2010 e demais
legislações correlatas.
Art. 3º A Gerência de Contratos e Convênios desta DPDF disponibilizará o
processo aos servidores, bem como toda a legislação pertinente que se fizer
necessária ao bom desempenho da função de executor.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
GLADYS FONTES
ORDEM DE SERVIÇO Nº 71, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista a delegação de competência prevista na Portaria nº 313, de 4 de
novembro de 2019, publicada no DODF nº 213 de 7 de novembro de 2019, resolve:
Art. 1º Designar os servidores relacionados abaixo para compor a Comissão
Executora do Contrato nº 022/2021, celebrado entre a Defensoria Pública do Distrito
Federal - DPDF e o Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB, cujo objeto
consiste na contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e
Doutorado em Direito, conforme consta do processo 00401-00008946/2021-43, a
saber: EVENIN EUSTÁQUIO DE ÁVILA, matrícula 0187.131-5 (Gestor do
Contrato); ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTES ROSA, matrícula 0241.857-6
(Fiscal Técnico) e ROGÉRIO DE SOUZA LEITÃO, matrícula 0241.957-2 (Fiscal
Administrativo).
Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior deverão observar o disposto nos
artigos 67, 73 e 116 da Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 41, inciso II e parágrafo 5º
e incisos, do Decreto n° 32.598/2010 e nas Portarias nº 29 e 125/2004, da Secretaria
de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Distrito Federal.
Art. 3º A Gerência de Contratos e Convênios desta DPDF disponibilizará o processo
aos servidores, bem como toda a legislação pertinente que se fizer necessária ao bom
desempenho da função de executor.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
GLADYS FONTES

TRIBUNAL DE CONTAS
PORTARIA Nº 243, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar n.º 1, de 9 de maio
de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo n.º 03/2021-e, resolve:
DESIGNAR, nos termos do art. 124, inciso II, do Regulamento dos Serviços Auxiliares,
aprovado pela Resolução-TCDF nº 273, de 3 de julho de 2014, MAURI SIQUEIRA
MONTESSI, matrícula 1636, Analista de Administração Pública, Classe C, Padrão I, do
Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer, em substituição, nos períodos de
25 a 26 de outubro e 09 a 11 de novembro do corrente ano, o cargo em comissão de
Diretor, símbolo TC-CCG-3, da Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa,
com prejuízo da Portaria-TCDF nº 327/2018.
PAULO TADEU VALE DA SILVA
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Correspondência Eletrônica - 72760964
Data de Envio:
25/10/2021 16:40:44
De:
DPDF/Escola de Assistência Jurídica <easjur@defensoria.df.gov.br>
Para:
eveninavila@yahoo.com.br
Assunto:
Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Mensagem:
Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Anexos:
Despacho_72651920.pdf
Publicacao_72683217_EXTRATO_DO_CONTRATO_N__22_2021.pdf
Publicacao_72683323_ORDEM_DE_SERVICO_N__71__DE_22_DE_OUTUBRO_DE_2021.pdf
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Email – gecon@defensoria.df.gov.br

Re: CONTRATO DPDF X CEUB
Gerência de Contratos e Convênios
seg 25/10/2021 18:47
Para:Rodrigo

Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>;

Cc:Patricia

Aragao Souza Lopes <patricia.lopes@uniceub.br>; Rafael Aragao Souza Lopes <rafael.lopes@uniceub.br>; Denis Henrique
Ferreira Leitao <denis.leitao@uniceub.br>; Eduardo Ferreira das Chagas <eduardo.chagas@uniceub.br>; Controladoria
<controladoria@uniceub.br>;

 2 anexos (111 KB)
OS.pdf; EXTRATO.pdf;

Olá Rodrigo, boa noite!
Segue anexo extrato do Contrato nº 022/2021 celebrado entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o
Centro de Ensino Unificado de Brasília, conforme solicitado, segue ainda Ordem de Serviço nº 71 de 22 de
outubro de 2021, a qual designa servidores desta Defensoria para atuação como membros da Comissão
executora do Contrato.
Atenciosamente,
Valdirene Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308

De: Rodrigo Moreira de Oliveira <rodrigo.oliveira@uniceub.br>
Enviado: domingo, 24 de outubro de 2021 15:31:55
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Cc: Patricia Aragao Souza Lopes; Rafael Aragao Souza Lopes; Denis Henrique Ferreira Leitao; Eduardo Ferreira das
Chagas; Controladoria
Assunto: Fwd: CONTRATO DPDF X CEUB

Bom dia Valdirene,
Conforme contrato firmado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF e o CEUB, que tem
por objeto a contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Direito,
aguardo envio da publicação no diário oficial, Nota de Empenho nº 2021NE00008 emitida em 21/10/2021 e
endereço de e-mail para envio das Notas Fiscais a serem emitidas pelo CEUB conforme estabelecido em
contrato.
O valor total do contrato é de R$ 961.887,84 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete
reais e oitenta e quatro centavos), com Nota de Empenho parcial na importância de R$ 175.000,00 (cento e
setenta e cinco mil reais), as parcelas remanescentes serão custeadas à conta de dotações a serem alocadas
no(s) orçamento(s) seguinte(s).
https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems

E-mail _Solicitação publicação DODF (72777911)
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6.2 O empenho inicial é de R$ R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), conforme Nota de Empenho
nº 2021NE00008, emitida em 21/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo.
7.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, SEMESTRALMENTE,
conforme Proposta da CONTRATADA (69439794).
7.2 Quando houver glosa parcial dos serviços, a CONTRATANTE deverá comunicar a empresa para que emita a
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
7.3 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.
Atenciosamente,
Rodrigo Moreira de Oliveira
Supervisor
Supervisão de Suprimentos e Contratos
(61) 3966 1206 / 1282 / 9 9861 3954 | ceub.br

---------- Forwarded message --------De: DPDF/Gerência de Contratos e Convênios <gecon@defensoria.df.gov.br>
Date: sex., 22 de out. de 2021 às 17:21
Subject: CONTRATO DPDF X CEUB
To: <rodrigo.oliveira@uniceub.br>, <patricia.lopes@uniceub.br>, <rafael.lopes@uniceub.br>,
<contratos@uniceub.br>, <nfe.contratos@uniceub.br>
Prezados,
Segue anexo Contrato nº 022/2021 celebrado entre esta Defensoria Pública do Distrito Federal e o Centro de
Ensino Unificado de Brasília - CEUB assinado por ambas as partes.
Gratos pela colaboração!
Atenciosamente,
Valdirene Santos Farias
Gerente de Contratos e Convênios
Defensoria Pública do Distrito Federal
61 2196-4308

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail/sentitems
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PÁGINA 71

Diário Oficial do Distrito Federal

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2021
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal, torna público o Chamamento Público para preenchimento de vagas
destinadas aos cursos de qualificação profissional denominado "Mulheres Vencedoras –
Capacitação e Profissionalização Feminina", no Sol Nascente/Pôr do Sol - DF, objeto do
processo 04012-00003322/2021-38, a seguir especificado:
1. OBJETIVO
1.1. Realizar processo seletivo para o preenchimento de 360 (trezentos e sessenta vagas)
vagas, sendo 180 (cento e oitenta) vagas no período matutino e 180 (cento e oitenta) vagas
no período vespertino e mais 100 (cem) vagas para cadastro reserva, destinadas a
participação de curso de qualificação profissional de Maquiagem Profissional (60 vagas);
Auxiliar de Escritório (60 vagas); Design de Sobrancelhas (60 vagas); Manicure e
Pedicure (60 vagas); Cabeleireira Profissional (60 vagas); e, Extensão de Cílios (60
vagas), com inscrições abertas no período de 25/10/2021 a 28/10/2021, para os candidatas
interessadas em participar dos cursos de qualificação profissional denominado "Mulheres
Vencedoras – Capacitação e Profissionalização Feminina", no Sol Nascente/Pôr do Sol DF.
1.2. Será ofertado ao qualificando, cursos de qualificação profissional com duração
mínima de 60 (sessenta) horas, distribuídas em 15 (vinte) horas/aulas teóricas, 40
(quarenta) horas/aulas de práticas e 5 (cinco) horas/aulas de palestras, ministrados pela
entidade INSTITUTO MISSÃO HOJE – IMH/DF, inscrita no Conselho do Trabalho
Emprego e Renda do Distrito Federal.
2. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Serão exigidos os seguintes requisitos para participação no Programa:
a) Ser do gênero feminino;
b) Pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país,
que esteja desempregada em busca de nova qualificação e/ou requalificação nas áreas
mencionadas;
b) Ser maior de 16 (dezesseis) anos;
c) Comprovar a situação de desemprego (validação será realizada pela SETRAB); e
d) Comprovar residência no Distrito Federal, preferencialmente nas Regiões
Administrativas do Sol Nascente/Pôr do Sol ou Ceilândia.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão abertas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado de
Trabalho (www.trabalho.df.gov.br), no período de 25/10/2021 a 28/10/2021, por meio do
preenchimento de formulário eletrônico - FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO –
"Mulheres Vencedoras – Capacitação e Profissionalização Feminina", a ser
disponibilizado no sítio eletrônico desta SETRAB (https://www.trabalho.df.gov.br/),
durante o período de inscrição.
3.2. As informações registradas são de caráter auto declaratórias e de responsabilidade do
declarante, portanto o candidato que preencher algum dos campos do formulário
eletrônico com informações inverídicas estará automaticamente eliminado do processo
seletivo.
3.3. Para auxiliar no preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE PRÉINSCRIÇÃO, será disponibilizado atendimento, no horário de 08h às 17h, na seguinte
localidade: QNP 13, Conjunto X, Lote 05, P Norte – Ceilândia-DF, CEP 72241-323
(Ministério Abençoar, ao lado da Praça da Bíblia de Ceilândia), bem como na Agência do
Trabalhador de Ceilândia, situada na QNM 18/20, Bloco B - Cep: 72210-552, Telefone:
3773-9363, no Núcleo de Qualificação Profissional.
4. DA SELEÇÃO
4.1. Primeira Etapa: As inscritas passarão por processo de classificação e ranqueamento
baseado nas condições de vulnerabilidade socioeconômica extraídas do FORMULÁRIO
ELETRÔNICO DE PRÉ-INSCRIÇÃO, que será gerenciado pela SETRAB, com
prioridade para as pessoas desempregadas e/ou com cadastro em algum programa social
do Governo Federal ou do Governo do Distrito Federal e, preferencialmente, moradora da
Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol ou Ceilândia.
4.1.1. Os dados declarados no FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO poderão sofrer
cruzamento com diversas bases de dados do Governo Federal e do Governo do Distrito
Federal.
4.2. Segunda Etapa: Após o resultado de classificação e ranqueamento, havendo empate
entre as ranqueadas, haverá sorteio eletrônico, para preenchimento das vagas.
4.2.1. O sorteio será realizado eletronicamente, de acordo com os critérios estabelecidos, e
o resultado final poderá ser acompanhado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de
Trabalho do Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br).
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1. O resultado final da seleção e a convocação das candidatas selecionadas para o início
das atividades serão divulgados no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br), a partir do dia 29 de outubro de 2021.
6. DA CONVOCAÇÃO
6.1. As candidatas selecionadas deverão comparecer ao local de realização dos cursos, na
Praça da Bíblia de Ceilândia, situada na QNP 19, Área Especial E, Setor P – CeilândiaDF, CEP 72241-803, nos dias 01 e 02 de novembro, das 08h às 17h, e apresentar os
documentos comprobatórios originais, a seguir, para análise e comprovação dos requisitos
de participação descritos no item 2 do presente edital:
a) Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de registro no
Cadastro Geral de Pessoas Físicas - CPF;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco
ou digital impressa;
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c) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho.
6.2. Caso a candidata convocada não compareça na data determinada na convocação ou
não apresentar qualquer dos documentos comprobatórios, descritos acima, será
automaticamente desclassificada.
6.3. Havendo desclassificação de candidatas serão chamadas as remanescentes constantes
do cadastro reserva, a ser convocadas e divulgadas a partir do dia 03 de novembro de
2021, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do Governo do Distrito
Federal (www.trabalho.df.gov.br).
7. DA CERTIFICAÇÃO
7.1. As qualificandas selecionadas e que comprovem estar aptas a ingressar na
qualificação farão jus ao recebimento do certificado, autenticado pela entidade
qualificadora e pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.
7.2. A qualificanda, para fazer jus ao recebimento do certificado, deverá cumprir a carga
horária mínima de 45 horas/aulas equivalente a frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária total e aproveitamento do curso de no mínimo 60%
(oitenta por cento), devidamente validado pela entidade qualificadora por meio de prova
teórica, que terá peso 4 (quatro), e, prova prática, que terá peso 6 (seis).
Parágrafo único. para o caso dos atestados de saúde apresentados pelo qualificando, só
fará jus aos benefícios aqueles que atingirem a carga horária mínima estipulada no item
7.2.
8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES:
8.1. A previsão para o início das atividades será a partir do dia 03 de novembro de 2021.
8.1.1. A data poderá ser alterada, mediante justificativa da Secretaria de Estado de
Trabalho, amplamente divulgada no sítio eletrônico (www.trabalho.df.gov.br).
9. DA JORNADA
9.1. As candidatas matriculadas realizarão curso de qualificação, respeitando-se a carga
horária mínima de 60 (sessenta) horas/aulas, de segunda-feira a sexta-feira, nos horários
de 09:00hs as 12:00hs, para o período matutino, e, de 13:30hs às 16:30hs, para o período
vespertino.
10. DO LOCAL DE ATIVIDADES
10.1. As atividades serão desenvolvidas na Praça da Bíblia de Ceilândia, situada na QNP
19, Área Especial E, Setor P – Ceilândia-DF, CEP 72241-803, com estrutura montada
pela entidade qualificadora.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal será responsável pela
seleção e pela divulgação do resultado que será disponibilizado no sítio eletrônico
(www.trabalho.df.gov.br).
11.2. Todas as fases da seleção deverão ser acompanhadas pelos candidatos no referido
sítio eletrônico.
11.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção por meio do telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de
dezembro de 2012).
11.4. Para mais esclarecimentos, contatar a Subsecretaria de Qualificação Profissional –
SQP, pelo telefone ou WhatsApp: (61) 99198-8727.
11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela SETRAB, que deverá interpretar as regras
previstas neste Edital e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios
que regem a Administração Pública.
THALES MENDES FERREIRA
Secretário de Estado de Trabalho

DEFENSORIA PÚBLICA
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo: 00401-00015361/2021-80. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL - DPDF X DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ACRE - DPE/AC. Objeto: Disponibilização do Sistema de Calculadora de Pensão
Alimentícia para aprimorar e dar maior eficiência aos atendimentos e na prestação
de assistência jurídica em favor dos assistidos. Valor: O presente Termo não
implica transferência de recursos entre os partícipes. Vigência: 1 (um) ano, a
contar de sua assinatura. Assinatura: 19/10/2021. Signatários: pela DPDF: MARIA
JOSÉ SILVA DE SOUZA DE NÁPOLIS, na qualidade de Defensora PúblicaGeral, e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE: SIMONE
JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, na qualidade de Defensora Pública-Geral.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021
Processo: 00401-00008946/2021-43. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL X CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB. Objeto:
contratação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em
Direito. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação, baseada no inciso II, art. 25, c/c
o art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93. Valor: R$ 961.887,84
(novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 48901; Programa de Trabalho:
03.061.6211.2965.0002. Natureza da despesa: 33.90.39.48; Fonte de Recursos: 171.
Vigência: até 36 (trinta e seis) meses, para cursos de Mestrado, e de 54 (cinquenta e
quatro) meses para cursos de Doutorado, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93. Assinatura:
22/10/2021. Signatários: pela CONTRATANTE, MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE
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NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral, e pela CONTRATADA, GETÚLIO AMÉRICO
MOREIRA LOPES, Diretor Presidente e EDEVALDO ALVES DA SILVA, Diretor
Superintendente.

PROCURADORIA-GERAL
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 20/2019
Processo: 00020-00005941/2019-83. Partes: PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO
FEDERAL E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E
DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). (CNPJ nº 18.284.407/0001-53). Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de
Serviços nº 020/2019, em conformidade com a justificativa de ID SEI nº 72443297, Parecer
Jurídico nº 450/2021 - PGDF/PGCONS, IDs SEI nº 72343961, art. 57, § 1º, II, da Lei Federal
nº 8.666/93 e cláusula Oitava do Contrato ora aditado. ASSINATURA: 21/10/2021.
VIGÊNCIA: 22/10/2021 a 22/10/2022, podendo ser encerrado em prazo inferior, desde que o
objeto seja executado e quitado integralmente, mediante atestação do representante da
CONTRATANTE. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: LUDMILA LAVOCAT
GALVÃO, Procuradora-Geral do Distrito Federal. Pela CONTRATANTE: CLAUDIA
MAFFINI GRIBOSKI, Diretora Executiva, e ADRIANA RIGON WESKA, Diretora-Geral.

INEDITORIAL
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 355/2021
PROCESSO: 04024-00011498/2021-70
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 03/11/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 355/2021, cujo objeto é a Aquisição em consignação de órteses, próteses
e materiais especiais (conjunto de válvula), em Sistema de Registro de Preços, visando
atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme
previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os
interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou
acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto
Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
CHAMAMENTO Nº 358/2021
PROCESSO: 04024-00010694/2021-27
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 03/11/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 358/2021, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico (Agulha,
Cateter, Atadura,...), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília
José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de
propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através
do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento
respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 22 de outubro de
2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE, em cumprimento à Lei
Distrital 4081/2008, torna público o relatório financeiro e de execução do Contrato de
Gestão 076/2019 celebrado em 20.09.2019, relativo ao 3º trimestre de 2021 (julho, agosto
e setembro), para gestão do HCB-Hospital da Criança de Brasília José Alencar.
FINANCEIRO
DESCRIÇÃO

3º trimestre 2021

Saldo Inicial

99.011,35

Ingressos

75.961.922,54

Contrato de Gestão

75.750.540,65

Outros Ingressos

116.637,73

Rendimento Aplicações Financeiras

94.744,16

Desembolsos

72.503.061,10

Pessoal, Encargos e Benefícios

47.154.115,16

Serviços de Terceiros

12.774.253,24

Insumos Hospitalares

8.159.474,95

Materiais

3.206.032,42

Gastos Gerais

1.209.185,33

Equipamentos e Direitos de Uso

-

Móveis e Utensílios

-

Obras

-

Saldo Final

3.557.872,79
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Tendo em vista a eclosão da pandemia pelo novo coronavirus, reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como emergência de saúde pública de importância
internacional (Covid-19), o HCB teve que adotar uma série de medidas para a proteção e
segurança de pacientes, familiares e funcionários o que, associado à recomendação de
isolamento social, impactou na produção de serviços, com redução nos quantitativos
realizados. As medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia estão descritas nos
relatórios de prestação de contas entregues à SES-DF. A Lei Distrital 6.661/2020 (DODF
28.08.2020) suspendeu as obrigações relacionadas ao cumprimento das metas pactuadas e
a apresentação dos respectivos relatórios de acompanhamento e avaliação enquanto
perdurasse a vigência do Decreto Legislativo nº 2.284, de 2 de abril de 2020. O referido
decreto tinha vigência até 31.12.2020 e, no dia 17.12.2020 o Decreto Legislativo nº 2.301,
de 2020 prorrogou a vigência até 30 de junho de 2021. Em 21.06.2021 foi publicado o
Decreto Legislativo nº 2.321 que prorrogou a vigência até 31 de dezembro de 2021.
Embora respaldado pela Lei, o Icipe/HCB não tem poupado esforços, durante a pandemia,
no sentido de bem atender as crianças e de buscar alcançar as metas quantitativas e
qualitativas.
METAS QUANTITATIVAS
Grupo

Procedimento

Meta

Realizado

%

I

Consultas Médicas de Especialidades

23.950

19.113

79,8

II

Assistência Complementar Essencial

15.373

15.391

100,1

III

Procedimentos Especializados

4.556

5.239

115,0

IV

Exames por Métodos Gráficos

2.485

1.636

65,8

V

Exames Laboratoriais

70.608

75.191

106,5

VI

Exames de Bioimagem

4.420

5.257

118,9

VII

Cirurgias em Regime de Hospital-Dia

192

1

0,5

VIII

Saídas Hospitalares

1.428

1.512

105,9

IX

Diárias de UTI

2.565

2.670

104,1

X

Diárias de Cuidados Paliativos

378

252

66,7

XI

Cirurgia

768

1.143

148,8

XI

Transplante

9

4

44,4

METAS QUALITATIVAS
Pontuação
Nr.

Indicador

1

Disponibilizar Procedimentos Pactuados com a Central de
100
Regulação

100

2

Satisfação dos Familiares de Pacientes do Hospital

100

100

3

Satisfação dos Pacientes

200

200

4

Ouvidoria

100

100

5

Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) (últimos 12 meses)

100

100

6

Densidade de Infecção de Corrente Sanguínea Associada a
100
Cateter Venoso Central (IAVC) (últimos 12 meses)

100

7

Taxa de Ocupação Hospitalar

100

80

8

Taxa de Ocupação Ambulatorial

100

100

9

Média de Permanência Hospitalar (últimos 12 meses)

100

100

Prevista

FILANTROPIA-157/2021

ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES DO BRASIL SEDE BRASÍLIA (AECB/DF)
EDITAL DE CONVOCAÇAO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O PRESIDENTE da ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES DO BRASIL, SEDE
BRASÍLIA, Professor Onildo Alves Monteiro, no uso dos direitos que lhe foram
conferidos pelo Estatuto (artigo 13, inciso I e II), CONVOCA os sócios que estiverem no
pleno gozo de seus direitos e deveres, para Assembleia Geral Ordinária em sua sede, sito a
SGAN 913, Conjunto “F”, Asa Norte/DF, no dia 11 de dezembro de 2021, às 10h00min,
em primeira convocação com a presença de dois terços dos sócios e em segunda e última
convocação às 10h30min, com qualquer número de sócios, para apreciação da seguinte
pauta: 1) Eleição para a Diretoria e do Conselho Fiscal da AECB/DF e para a Diretoria do
Museu CMEC, para o biênio 2022/2023, na forma dos artigos 51 e seguintes do Estatuto
da AECB/DF, combinado com os artigos 14 e seguintes do Estatuto do Museu CMEC.
Cada chapa, através do seu candidato à Presidência, terá um período de 15 minutos para a
apresentação das suas propostas perante a Assembleia, a partir das 9h30min. A votação
será realizada no período das 10h00 às 11:30 horas. O registro das chapas e do plano de
trabalho na Secretaria da AECB-DF deverá ser realizado a partir de 08 de novembro de
2021, com término às 16:00 horas do dia 19 de novembro de 2021. Caberá ao Conselho
Fiscal da AECB/DF: 1) Homologar o registro das chapas em reunião a ser realizada em 26
de novembro de 2021; 2) Apreciar eventuais impugnações às chapas homologadas. As
impugnações às chapas homologadas poderão ser apresentadas na Secretaria da AECB/DF
até o dia 03 de dezembro de 2021, às 16:00 horas. O Conselho fiscal apreciará as
impugnações em reunião a ser realizada em 08 de dezembro de 2021. Brasília/DF, 22 de
outubro de 2021.
Professor ONILDO ALVES MONTEIRO
Presidente AECB/DF
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Correspondência Eletrônica - 73892278
Data de Envio:
10/11/2021 18:49:10
De:
DPDF/Escola de Assistência Jurídica <easjur@defensoria.df.gov.br>
Para:
eveninavila@yahoo.com.br
Assunto:
Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Mensagem:
Comissão de Análise de Custeio de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com Recursos do Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF
Anexos:
Despacho_72651920.pdf
Publicacao_72778221_EXTRATO_2.pdf
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