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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO Nº 10/2019
RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DA LINHA RED HAT ENTERPRISE
LINUX E JBOSS ENTERPRISE APPLICATION
PLATFORM
PROCESSO SEI Nº 00055-00057018/2019-84
DAS PARTES
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Autarquia Distrital criada pela Lei n.º 6.296, de 15
de dezembro de 1975, vinculado à SSP/DF, situado no SAIN Lote “A”, Bloco “B”, Edi cio Sede do DETRAN, 1º
andar, em Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.475.855/0001-79, neste ato representado por seu
Diretor-Geral, ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 184.475.461-87 e da CI nº 387.873
SSP-DF, doravante denominado CONTRATANTE, e a EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES
LTDA, com sede na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.550, conjuntos nº 2.102, 2.103, 2.104, Edi cio Capital
Corporate Oﬃces, Vila São Francisco, São Paulo/SP, CEP: 04711-130, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº
14.139.773/0001-68, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo MARCIO
ALEXANDRE LOPES MOREIRA, portador da Carteira de Iden dade nº 88.074.562 IFP/RJ, e do CPF nº
034.110.027-78, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
1.

DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1.
O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 20180007-ETICE e
seus anexos (28553054), os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações,
e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.
2.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1.
O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº
20180007-ETICE e seus anexos (28553054), à Ata de Registro de Preços nº 2018/0560-ETICE (28202187), e à
proposta da CONTRATADA (28202767), os quais cons tuem parte deste instrumento, independente de sua
transcrição.
3.

DO OBJETO

3.1.
Cons tui objeto deste contrato a aquisição de serviços especializados da linha Red Hat
Enterprise Linux e JBOSS Enterprise Applica on Pla orm, mediante ordem de serviço, nas mesmas linhas de
produtos, de acordo com as especiﬁcações e quan ta vos previstos no Termo de Referência e na proposta da
CONTRATADA (28202767), conforme tabela abaixo:
Item

Código
do
Item

34

9849

Especiﬁcação do Item
Serviço especializado em produtos
das plataformas Red Hat Enterprise,

Unidade
UST

Quan dade
471

Valor unitário
R$ 4.620,00

Valor total
R$ 2.176.020,00
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JBOSS Enterprise Middleware e Red
Hat Cloud Suite
Total - R$

2.176.020,00

4.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1.

O objeto dar-se-á sob o regime de execução indireta: empreitada por preço unitário.

5.

DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1.
O preço contratual global importa na quan a de R$ 2.176.020,00 (dois milhões cento e setenta
e seis mil e vinte reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a
contar da apresentação da proposta.
5.1.1.
Caso o prazo exceda a 01 (um) ano, o preço contratual será reajustado, u lizando a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
6.

DO PAGAMENTO

6.1.
O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias contados da data da apresentação da nota
ﬁscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação.
6.1.1.
A nota ﬁscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a ﬂuir a par r da data de
apresentação da nota ﬁscal/fatura corrigida.
6.2.
Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.
6.3.
É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não es ver
de acordo com as especiﬁcações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico
n°20180007.
6.4.
Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes
comprovantes:
6.4.1.
Documentação rela va à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garan a
por Tempo de Serviço (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
6.5.
Em relação as demandas medidas por ponto de função, os pagamentos serão realizados ao
término de cada fase, sendo: Levantamento – 15%, Análise Lógica – 25%, Construção – 40% e Testes – 20%.
6.6.
Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprograﬁa, obrigatoriamente auten cada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emi da pela
internet, só será aceita após a conﬁrmação de sua auten cidade.
7.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1.
As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos à conta da Dotação
Orçamentária: fonte 220, função 06, Subfunção 126, Programa 6002, Meta 1471, SubTítulo 2485, Elemento
de Despesa 449039 e Nota de Empenho nº 2019NE01737 (28790383).
8.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1.

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a par r da sua assinatura.

8.1.1.
A publicação resumida deste instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do
art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.2.
Os prazos de vigência e de execução deste contrato, poderão ser prorrogados nos termos do
inciso IV do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993.
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DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1.
A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contado da assinatura do respec vo instrumento, comprovante de prestação de garan a de
5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal no
8.666/1993, vedada à prestação de garan a através de Título da Dívida Agrária.
9.2.
A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a aplicação de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por
cento).
9.3.
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a tulo de
garan a.
9.3.1.
O bloqueio efetuado não gera direito a nenhum
CONTRATADA.

po de compensação ﬁnanceira à

9.3.2.
A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá subs tuir o bloqueio efetuado por quaisquer das
modalidades de garan a, previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93, vedada à prestação de garan a através de
Título da Dívida Agrária.
9.4.
A garan a prestada, de acordo com o es pulado no edital, será res tuída e/ou liberada após o
cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de
acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garan a proporcional ao valor acrescido, nas mesmas
condições inicialmente estabelecidas.

10.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1.

Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

10.2.
Manter durante toda a execução deste contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.
10.3.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual.
10.4.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de
exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à ﬁscalização ou acompanhar
a execução contratual.
10.5.
Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre
sobre a execução contratual, inclusive as obrigações rela vas a salários, previdência social, impostos,
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo ﬁel cumprimento das leis
trabalhistas e especíﬁcas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na
execução contratual.
10.6.
Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.7.
Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em
desconformidade com as especiﬁcações do Anexo I – Termo de Referência do edital, no prazo ﬁxado pela
CONTRATANTE, contado da sua no ﬁcação.
10.8.
Cumprir, quando for o caso, as condições de garan a do objeto, responsabilizando-se pelo
período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
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10.9.
Providenciar a subs tuição de qualquer proﬁssional envolvido na execução do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela ﬁscalização da CONTRATANTE.
10.10.
Responsabilizar-se integralmente pela observância do disposi vo no tulo II, capítulo V, da CLT,
e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, rela vos a segurança e higiene do trabalho, bem como
a Legislação correlata em vigor a ser exigida.
11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.
/Serviço.

Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Fornecimento

11.2.
Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas
alterações.
11.3.
Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em
decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou jus ﬁcará de imediato.
11.4.
contratual.

No ﬁcar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto

11.5.

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.

11.6.

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

12.

DA FISCALIZAÇÃO

12.1.
O CONTRATANTE designará gestor(es) para a gestão e acompanhamento contratual, que
desempenharão as atribuições con das nos parágrafos 1º e 2º, do ar go 67, da Lei 8.666/93 e do Decreto
32.598/2010, das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do DF, nos termos da Instrução de
Serviço nº 828 de 22 de setembro de 2016 - DETRAN/DF.
13.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.
No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo
das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
13.1.1.

Multas, es puladas na forma a seguir:

a)
Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual
até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b)
Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual
superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da
presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c)
Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos
por cento) em caso de reincidência.
d)
Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do
objeto ou rescisão contratual não mo vada pela CONTRATANTE, inclusive o cancelamento do registro de
preço.
13.1.2.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das
demais cominações legais.
13.2.
Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a
CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser
subs tuído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o ﬁzer, será cobrado em
processo de execução.
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13.3.

Nenhuma sanção será aplicada sem garan a da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

14.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1.
A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos mo vos
constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as
consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.
14.2.
Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso
prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78,
da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.
15.

DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1.
Fica eleito o Foro de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do
presente Contrato, que lido e estando em conformidade com a vontade das partes, é assinado para que possa
sur r seus devidos efeitos legais.
15.2.
É proibido o emprego e uso de mão de obra infan l para cumprimento das obrigações
contratuais, sob pena de rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
nos temos da Lei Distrital nº 5.061/2013.
15.3.
“Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de Combate
à Corrupção, no telefone 0800-6449060”. (Decreto Distrital 34.031, de 12 de dezembro de 2012).

ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO
PELO CONTRATANTE
MARCIO ALEXANDRE LOPES MOREIRA
PELA CONTRATADA
Documento assinado eletronicamente por MARCIO ALEXANDRE LOPES MOREIRA, Usuário
Externo, em 24/09/2019, às 15:47, 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 ALIRIO DE OLIVEIRA NETO - Matr.02511843,
Diretor(a)-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em 24/09/2019, às 16:25,
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 auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 28796266 código CRC= 22A83367.
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