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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
028/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL – DPDF E A EMPRESA 5 INSTITUTO
TECNOLÓGICO
PROCESSO N° 00401-00005714/2019-19.

Cláusula Primeira - Das Partes
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 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 por Exma. Sra. MARIA JOSÉ SILVA
SOUZA DE NÁPOLIS, na qualidade de Defensora Pública-Geral, portadora da Carteira de Iden dade nº
3.928.384 SSP/DF e CPF nº 515.403.712-04 com delegação de competência prevista nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa 5 INSTITUTO
TECNOLÓGICO, localizada no SCN Quadra 02, Bloco D, Loja 310, Parte 284, 1º Pavimento, Shopping
Liberty Mall, Asa Norte, CEP: 70.712-904, inscrita no CNPJ sob o nº 27.685.014/0001-42,
representada pelo Sr. RICARDO BAHIA FERREIRA SANTOS, portador da Carteira de Iden dade nº
1836105 SSP/DF e CPF nº 715.567.291-20, na qualidade de Diretor Administra vo e Financeiro e pelo
Sr. EDMUNDO PINHEIRO GERMANO BRAGA, portador da Carteira de Iden dade nº 989.289 SSP/DF e
CPF nº 395.311.511-04, na qualidade de Presidente.
Cláusula Segunda - Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2019 (documento
SEI 27938407), da Proposta (documento SEI 29491953), da Lei do Pregão nº 10.520 de 17.07.2002 e da
Lei nº 8.666, de 21.06.1993.
Cláusula Terceira - Do Objeto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de Firewall NEXT
GENERATION via subscrições, compreendendo suporte técnico, atualizações e serviços para o período de
36 (trinta e seis) meses, consoante especiﬁca o Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2019 (documento
SEI 27938407), da Proposta (documento SEI 29491953), 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 global, segundo o
disposto nos ar gos 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Quinta - Do Valor
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5.1 O valor total do Contrato é de R$ 1.531.830,70 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos
e trinta reais e setenta centavos), devendo a importância de R$ 510.610,23 (quinhentos e dez mil,
seiscentos e dez reais e vinte e três centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019, enquanto a
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no (s) orçamento (s) seguinte
(s).
5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária
6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 48101
II - Programa de Trabalho: 03.126.6002.2557.2626 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia
da Informação da DPDF
III - Natureza da Despesa: 33.90.39.08
IV - Fonte de Recursos: 100
6.2 - O empenho inicial é de R$ 510.610,23 (quinhentos e dez mil, seiscentos e dez reais e vinte e três
centavos), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00542, emi da em 21/10/2019, sob o evento nº
400091, na modalidade Es ma vo.
Cláusula Sé ma - Do Pagamento
7.1 O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
7.2 O valor da Licença será realizado em 3 (três) parcelas, sendo a primeira no prazo máximo de até 30
(trinta) dias, contados a par r da data ﬁnal do período de adimplemento a que se referir, e as demais
serão pagas obedecendo um inters cio mínimo de 12 meses entre elas.
Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, permi da a
prorrogação na forma da art. 57, Inciso IV da Lei n° 8.666/1993 e alterações.
Cláusula Nona - Das Garan as
9.1. A garan a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93 e do item 20 do Termo
de Referência, terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência
contratual.
9.2 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período a critério do órgão contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garan a, podendo optar por caução em dinheiro ou tulos da dívida pública, seguro-garan a ou ﬁança
bancária, no valor de R$ 76.591,54 (setenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e
quatro centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
Cláusula Décima – Da Responsabilidade da Defensoria Pública do Distrito Federal
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10.1 Receber os bens adjudicados nas condições integrais dos itens licitados, observados os disposi vos
legais quanto ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO, além de exigir e regular o cumprimento das
obrigações complementares, em especial aquelas rela vas à garan a técnica, suporte e treinamento.
10.2 Promover o acompanhamento e a ﬁscalização da execução do objeto do presente Termo de
Referência, sob o aspecto quan ta vo e qualita vo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
10.3. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo
recusar o recebimento caso não esteja de acordo com as especiﬁcações e condições estabelecidas no
presente Termo de Referência.
10.4. Fornecer à CONTRATADA todo po de informação interna essencial à realização dos fornecimentos
e dos serviços.
10.5. Permi r o acesso dos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente iden ﬁcados, às suas
dependências para a devida realização dos serviços e fornecimento dos bens contratados.
10.6. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços,
efetuando o seu atesto quando a mesma es ver em conformidade com os padrões de informação e
qualidade exigidos.
10.7. Homologar os serviços prestados, quando os mesmos es verem de acordo com o especiﬁcado no
Termo de Referência.
10.8. Rejeitar os objetos entregues e serviços realizados fora do estabelecido e que estejam em
desacordo com o Contrato.
10.9. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento dos termos
deste instrumento.
10.10. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos.
10.11. Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela Contratada, de condições
contratuais.
10.12. Emi r Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Deﬁni vo.
10.13 A CONTRATANTE responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no presente Contrato.
11.2 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.
11.3 Facilitar o pleno exercício das funções da ﬁscalização. O não atendimento das solicitações feitas pela
ﬁscalização será considerado mo vo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da
ﬁscalização não desobriga a contratada de sua própria responsabilidade quanto à adequada execução do
objeto contratado.
11.4 Entregar os bens e prestar os serviços de acordo com os requisitos de quan dades, especiﬁcações
técnicas, manuais de operação (quando couber).
11.5 Entregar os bens e prestar os serviços, impreterivelmente, no prazo previsto e local designado,
conforme especiﬁcações constantes da proposta e do Edital e seus Anexos.
11.6 Não divulgar informações, conceder entrevistas ou qualquer po de divulgação na mídia geral sobre
projetos do CONTRATANTE sem alinhamento prévio com a diretoria/coordenação a que se reporta. Não
u lizar a marca do CONTRATANTE sem alinhamento prévio e autorização deste.
11.7 Prestar garan a técnica na forma e condições estabelecidas.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35971125&infra_sistem… 3/7

02/12/2019

SEI/GDF - 30534473 - Contrato

11.8 Indicar, formalmente, observado o art. 68, da Lei n.º 8.666, de 1993, Preposto para acompanhar a
execução dos serviços e responder perante a CONTRATANTE.
11.9 Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidir sobre a comercialização, instalação,
garan a técnica integral, suporte e treinamentos contratados em face da venda dos produtos licitados,
inclusive sob eventuais subs tuições e reposições.
11.10 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
especíﬁca de acidentes do trabalho, quando forem ví mas os seus proﬁssionais no desempenho dos
serviços objeto deste instrumento ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do
CONTRATANTE.
11.11 Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza de sua responsabilidade em decorrência
do Contrato.
11.12. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão ou
incorporação só serão admi das com o consen mento prévio e por escrito do CONTRATANTE;
11.13. Toda informação referente às Áreas de TI de cada Órgão que a Contratada, seus Prepostos e
Técnicos vierem a tomar conhecimento por necessidade de execução dos serviços contratados, não
poderá, sob hipótese nenhuma, ser divulgada a terceiros.
11.14. Assumir todos os custos por eventuais deslocamentos da equipe do CONTRATANTE que
porventura se façam necessários para ﬁns de atualização tecnológica, reforço de capacitação, conhecer
ambientes laborais com solução similar implantada, laboratórios, fábricas, ou seja, todo e qualquer
evento que tenha por ﬁnalidade agregar conhecimento e potencializar a solução adquirida por parte da
equipe do CONTRATANTE.
11.15. Não deixar de executar qualquer a vidade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob
qualquer alegação, mesmo com pretexto de não ter sido executado anteriormente qualquer po de
procedimento;
11.16. Manter central de suporte técnico, indicando o número de telefone desta ou endereço eletrônico
para abertura de chamados.
11.17. Deverá a CONTRATADA possuir proﬁssionais devidamente habilitados e qualiﬁcados à prestação de
assistência técnica, durante todo o período garan a de hardware/so ware, se houver.
11.18. Providenciar a subs tuição imediata dos proﬁssionais alocados ao serviço, que eventualmente não
atendam aos requisitos deste Termo de Referência ou por solicitação do CONTRATANTE, devidamente
jus ﬁcada;
11.19. Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE e suas unidades, ou de
terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa, durante a execução do objeto
contratado;
11.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser ví mas seus empregados e
prepostos, quando nas dependências do CONTRATANTE e respec vas unidades, devendo adotar as
providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
11.21 - Cons tui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da
prestação de serviço.
11.22 - A CONTRATADA responderá 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 respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35971125&infra_sistem… 4/7

02/12/2019

SEI/GDF - 30534473 - Contrato

Cláusula Décima Terceira - Das Penalidades
13.1 O atraso injus ﬁcado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
Contratada à multa prevista no Edital, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e
no Decreto nº 26.851/2006, publicado no DODF nº 103 de 31/05/2006 e alterado pelos Decretos nºs
26.993/2006 de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006, facultada à Defensoria Pública do Distrito
Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
13.2 Os valores das multas corresponderão aos seguintes percentuais, conforme Decreto Distrital nº
26.851/2016:
13.2.1 "Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de
despesas do órgão contratante, por atraso injus ﬁcado na entrega ou execução do contrato, e será
aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, a entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução
de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigação contratada;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste ar go;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o contrato ou
re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega."
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 per nente,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
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Cláusula Décima Sé ma - Do Executor
A Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um 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 - Das Disposições Gerais
Aplica-se a Lei nº 10.520/2002 à execução do contrato e especialmente aos casos omissos.
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:
RICARDO BAHIA FERREIRA SANTOS
Diretor Administra vo e Financeiro

EDMUNDO PINHEIRO GERMANO BRAGA
Presidente

Testemunhas:
Nome: Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72
Nome: Sávio Henrique Geraldo da Mota
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CPF: 016.803.851-00
Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 29/10/2019, às 14:11, 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.
Documento assinado eletronicamente por SÁVIO HENRIQUE GERALDO DA MOTA Matr.0243693-0, Assessor(a) Técnico(a), em 29/10/2019, às 14:21, conforme art. 6º do Decreto
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RICARDO BAHIA FERREIRA SANTOS RG 1836105 SSPDF, Usuário Externo, em 29/10/2019, às 19:19, 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.
Documento assinado eletronicamente por EDMUNDO PINHEIRO GERMANO BRAGA RG
989.289 SSP-DF, Usuário Externo, em 29/10/2019, às 19:19, 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.
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 30/10/2019, às 10:31, 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.
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