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

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2020
Regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nºs 4.770/2012 e 6.112/2018, pelos Decretos Distritais nºs 25.966/2005, 35.592/2014
e 40.205/2019 , pelos Decretos Federais nº 10.024/2019 e 7.174/2010, no que couber, e pelas demais legislações aplicáveis.

Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso do so ware Microso , pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme especiﬁcações
con das neste Termo de Referência e anexos, constantes do ANEXO A do Edital.

OBJETO

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
INÍCIO DA SESSÃO
DISPUTA DE PREÇOS:

DE

ÀS 09:00 horas do dia 02/12/2020 (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

h ps://www.gov.br/compras/pt-br

PROCESSO:

00055-00045392/2020-71

ESTIMATIVA:

R$ 6.483.911,22

TIPO/REGIME:

MENOR PREÇO/EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:

ABERTO/FECHADO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO

UASG:

926142

IMPORTANTE:

IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 17:00 horas do dia 27/11/2020
ENDEREÇO: SAM Lote A Bloco B Edi cio Sede Detran-DF, Brasília-DF, CEP 70.620-000.
EMAIL: licitacao@detran.df.gov.br

OBSERVAÇÃO: O Edital estará disponível gratuitamente no site www.detran.df.gov.br (clicar em “Transparência Pública/Licitações/Pregões Eletrônicos”) e no endereço eletrônico h ps://www.gov.br/compras/pt-br. Respostas a
pedidos de esclarecimento ou de impugnações, bem como avisos de ordem geral, deverão ser consultadas no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br, não ensejando, portanto, qualquer responsabilização ao Detran-DF por fatos
oriundos da não realização de consultas por parte dos licitantes ao referido sí o. Todas as referências de horários neste Edital correspondem ao horário oﬁcial de Brasília-DF.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do DETRAN pelo endereço h ps://www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as opções Consultas > Em Andamento > Cód. UASG.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2020
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, en dade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, excluída da obrigatoriedade de adoção do regime de centralização das
licitações de compras, obras e serviços de que trata a Lei nº 2.340/99, por meio do Decreto 32.227/2010, por meio de seu Pregoeiro, servidor designado pela Portaria nº 227, de 04 de agosto de 2020, publicada no DODF n.° 149 de 07 de
agosto de 2020, torna público para conhecimento dos interessados, que as 09h00 do dia 02/12/2020 (horário de Brasília), realizará sessão pública de abertura de licitação, modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, do po MENOR
PREÇO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Os procedimentos desta licitação serão regidos pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis
Distritais nºs 4.770/2012 e 6.112/2018, pelos Decretos Distritais nºs 25.966/2005, 35.592/2014 e 40.205/2019, pelos Decretos Federais nº 10.024/2019 e 7.174/2010, no que couber, e pelas demais legislações aplicáveis.
1. DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso do so ware Microso , pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme
especiﬁcações con das neste Termo de Referência e anexos, constantes do ANEXO A do Edital.
1.2. Em caso de discordância entre as especiﬁcações do objeto descritas no sistema ComprasNet e as constantes deste Edital, prevalecerão às úl mas.
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A despesa total para 36 (trinta e seis) meses para a execução do objeto desta licitação é es mada em R$ 6.483.911,22 (seis milhões quatrocentos e oitenta e tres mil e vinte e dois centavos) e correrão à conta dos recursos
provenientes das Fontes 220/237, Função 06, Subfunção 126, Programa 6217, Meta 2557, Sub tulo 2564, Elemento 449039.
2.2. Quanto ao saldo para o exercício subsequente, por se tratar de serviços de natureza con nua e essencial ao desenvolvimento das a vidades desta Autarquia, este será devidamente provisionado na respec va proposta
orçamentária.
3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
3.1. As solicitações de esclarecimentos e impugnações deverão ser enviadas, EXCLUSIVAMENTE, para o e-mail: licitacao@detran.df.gov.br em arquivo PDF editável ou em texto no corpo do e-mail, a ﬁm de possibilitar a
disponibilização do conteúdo no sistema ComprasNet.
3.2. Até às 17:00 (horário de Brasília-DF) do terceiro dia ú l anterior à data ﬁxada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, mediante envio de pe ção
exclusivamente para o e-mail licitacao@detran.df.gov.br.
3.2.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela especiﬁcação do objeto, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.
3.2.2. Acolhida a pe ção contra o ato convocatório, será deﬁnida e publicada nova data para realização do certame.
3.2.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
3.2.4. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ﬁcarão man das as condições originalmente previstas neste edital.
3.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até às 17:00 (horário de Brasília-DF) do terceiro dia ú l anterior à data ﬁxada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no email licitacao@detran.df.gov.br.
3.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
3.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
3.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par cipantes e a Administração.
3.6. As impugnações e esclarecimentos/ques onamentos somente serão analisados se apresentados tempes vamente e acompanhados de iden ﬁcação do impugnante/solicitante e, no caso de pessoa jurídica, acompanhados de
documentação que comprove a capacidade legal de representar a empresa.
3.7. As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos serão divulgadas mediante publicação no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br, ﬁcando as empresas interessadas em par cipar do certame obrigadas a acessá-los
para a obtenção das informações prestadas.
3.8. Sempre que necessário, com ﬁns de auxiliar a compreensão do Edital, o pregoeiro publicará avisos no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br.

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
4.1. Para par cipar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por intermédio do sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de
iden ﬁcação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br.
4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao DETRAN-DF promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatório para ﬁns de
habilitação.
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão licitante,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser anunciada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio do acesso.
4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento par cular e/ou público de procuração com ﬁrma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para pra car todos os atos inerentes ao certame
em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou objeto licitado social, ou instrumento especíﬁco no qual estejam expressos seus
poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal inves dura.
4.7. Nenhuma pessoa sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.
4.8. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par cipar do certame para o (s) mesmo (s) item(s).
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO
5.1. Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel com o objeto desta licitação, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
5.2. NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DO CONTRATO DELA DECORRENTE:
5.2.1. Servidor público, a vo ou ina vo, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal;
5.2.2. O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu vo, pessoa sica ou jurídica;
5.2.3. As empresas:
5.2.3.1. Declaradas inidôneas por órgão ou en dade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
5.2.3.2. Suspensas de par cipar de licitação e impedidas de contratar com a Administração do Distrito Federal, durante o prazo da sanção aplicada;
5.2.3.3. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
5.2.3.4. Que se encontrem em processo de dissolução, liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, fusão, cisão ou incorporação;
5.2.3.4.1. Só será permi da a par cipação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respec vamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo
competente e apresentada cer dão emi da pelo juízo da recuperação, que ateste a ap dão econômica e ﬁnanceira para o certame.
5.2.3.5. Submissas a concurso de credores;
5.2.3.6. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra va disponível no Portal do CNJ;
5.2.3.7. Que conste da relação de inidôneos disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU);
5.2.3.8. Cujo estatuto ou contrato social não incluam o objeto deste Edital;
5.2.3.9. Cons tuídas com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, observando o contraditório e
a ampla defesa a todos os interessados;
5.2.3.10. Isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico ou execu vo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
5.2.3.11. Cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até o terceiro grau (Decreto
Distrital nº 32.751/2011), de:
5.2.3.11.1. Agente público com cargo em comissão ou função de conﬁança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en dade da Administração
pública distrital; ou;

5.2.3.11.2. Agente público cuja posição no órgão ou en dade da Administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação.
5.2.3.11.3. A vedação se aplica aos Contratos per nentes a obras, serviços e aquisição de bens, inclusive de serviços terceirizados, às parcerias com organizações da sociedade civil e à celebração de instrumentos
de ajuste congêneres.
5.2.3.11.4. As vedações deste item estendem-se às relações homoafe vas.
5.2.3.12. Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de cons tuição.
5.3. A par cipação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela ﬁdelidade e legi midade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
5.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par cipar do certame para o(s) mesmo(s) item(ns) ou mesmo(s) grupo(s).
5.5. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administra va), ao TCU (sistema de inabilitados e inidôneos) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep),
para aferição de eventuais registros impedi vos de par cipar de licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública.
5.6. Não poderá se beneﬁciar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, incluído o regime de que trata o art. 12 da citada Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica
(parágrafo único do art. 2º da Lei nº 4.611/2011):
5.6.1. De cujo capital par cipe outra pessoa jurídica;
5.6.2. Que seja ﬁlial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
5.6.3. De cujo capital par cipe pessoa sica que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
5.6.4. Cujo tular ou sócio par cipe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneﬁciada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
5.6.5. Cujo sócio ou tular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com ﬁns lucra vos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006;
5.6.6. Cons tuída sob a forma de coopera vas, salvo as de consumo;
5.6.7. Que par cipe do capital de outra pessoa jurídica;
5.6.8. Que exerça a vidade de banco comercial, de inves mentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, ﬁnanciamento e inves mento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora
de tulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercan l, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
5.6.9. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
5.6.10. Cons tuída sob a forma de sociedade por ações.
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa camente a etapa de envio dessa documentação.
6.1.1. O prazo ﬁxado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re rar ou subs tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.4. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiﬁcação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classiﬁcado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.6.1. Valor unitário do item;
6.6.2. A quan dade de unidades, observada a quan dade mínima ﬁxada no Termo de Referência para cada item;
6.6.2.1. Em não havendo quan dade mínima ﬁxada, deverá ser cotada a quan dade total prevista para o item.
6.6.3. Descrição detalhada do objeto.
6.7. Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam o fornecedor registrado.

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9. As propostas ﬁcarão disponíveis no sistema eletrônico e a existência de qualquer elemento que possa iden ﬁcar o licitante importará a sua desclassiﬁcação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, sendo que os licitantes ﬁcam liberados dos compromissos caso
não sejam convocados para contratação dentro do prazo de validade das propostas.
6.11. Será adotado o critério de menor preço para julgamento e classiﬁcação das propostas, observados os prazos máximos, as especiﬁcações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade deﬁnidos no Edital.
6.12. Nos termos dos arts. 40, X, 43, IV, 44, §§ 2º e 3º, e 48, I e II, da Lei nº 8.666/1993, serão desclassiﬁcadas as propostas que:
6.12.1. Não atenderem às exigências con das neste ato convocatório;
6.12.2. Apresentarem valor do lote superior ao es mado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter a sua viabilidade demonstrada por meio de documentação
comprobatória de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeﬁcientes de produ vidade são compa veis com a execução do objeto; ou
6.13. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO
7.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi da
pelo sistema ou de sua desconexão.
7.4. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a con nuidade do certame.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especiﬁcações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2. A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os par cipantes.
8.3. A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.4. O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas par ciparão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Iniciada a etapa compe

va, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respec vo horário de registro e valor.

9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ﬁxado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance ﬁnal e fechado.
9.4. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, ﬁndo o qual será automa camente encerrada a recepção de lances.
9.5. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance ﬁnal e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.6. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deﬁnidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classiﬁcação, até o máximo de três, oferecer um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.8. Não havendo lance ﬁnal e fechado classiﬁcado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classiﬁcação, possam ofertar um
lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.9. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, jus ﬁcadamente, admi r o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classiﬁcado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação
9.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;
9.10.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
9.11. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a iden ﬁcação do licitante.
9.13. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances con nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos par cipantes, no sí o eletrônico u lizado para divulgação.
9.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úl mo lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
9.16. Persis ndo empate entre dois ou mais licitantes, o critério de desempate será aquele previsto no ar go 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:
9.16.1. Produzidos no País;
9.16.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
9.16.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
9.16.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
9.17. Persis ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
9.18. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248/1991 e do Decreto Distrital nº 37.667/2016 que recepcionou o Decreto Federal nº 7.174/2010, será assegurada a preferência na contratação, para fornecedores de bens de
informá ca e automação.
9.18.1. O exercício para o direito de preferência disposto neste item será concedido depois do encerramento da fase de lances e após, quando for o caso, da etapa automá ca de convocação das microempresas ou empresas
de pequeno porte, de que trata o item 11.1.
9.18.2. As licitantes que declararam no sistema, quando do cadastro de suas propostas, que atendem aos requisitos estabelecidos no art. 5º do Decreto nº 7.174/2010, serão convocadas a exercerem o seu direito de
preferência, observada a seguinte ordem de classiﬁcação, na forma deﬁnida pelo Poder Execu vo Federal:
1º - bens com Tecnologia desenvolvida no País e produzido de acordo com o Processo Produ vo Básico (PPB) + Micro e Pequena Empresa;
2º - bens com Tecnologia desenvolvida no País e produzido de acordo com o Processo Produ vo Básico (PPB);
3º - bens com Tecnologia desenvolvida no País + Micro e Pequena Empresa;
4º - bens com Tecnologia desenvolvida no País;
5º - bens produzidos de acordo com o Processo Produ vo Básico (PPB) + Micro e Pequena Empresa;
6º - bens produzidos de acordo com o Processo Produ vo Básico (PPB).
9.18.3. Aplicar-se-ão as regras de preferência previstas neste item com a classiﬁcação dos licitantes cujas propostas ﬁnais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de
julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência.
9.18.3.1. serão convocadas as licitantes classiﬁcadas que estejam enquadradas nas condições previstas no subitem 11.2 deste Edital, seguindo a ordem de classiﬁcação, para que possam oferecer nova proposta ou novo
lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarada vencedora do certame.
9.18.4. caso nenhuma empresa classiﬁcada venha a exercer o direito de preferência, será declarada vencedora a licitante detentora da proposta originalmente vencedora do certame.
9.18.5. Consideram-se bens e serviços de informá ca e automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efe vo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por
este regulamentada.
9.18.6. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informá ca e automação ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incen vos ﬁscais regulamentados
pelo Decreto 5.906/2006, ou pelo Decreto 6.008/2006.
9.18.6.1. A comprovação será feita:
9.18.6.1.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sí o eletrônico oﬁcial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; ou
9.18.6.1.2. Por documento expedido para esta ﬁnalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação da licitante.
9.18.7. A licitante deverá encaminhar juntamente com a proposta a documentação e o(s) cer ﬁcado(s) comprobatório(s) do atendimento da habilitação para usufruir o beneﬁcio da preferência na contratação, para o qual se
declarou apta, estabelecido no art. 5º do Decreto nº 7.174/2010 e previsto no subitem 11.2 deste edital, apresentando ainda, a declaração constante do Anexo D deste edital.

9.19. O intervalo entre os lances intermediários enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos, e o intervalo entre lances que vise cobrir o melhor lance ofertado, até então pelos demais compe dores, não
poderá ser inferior a três (3) segundos.
9.19.1 Os lances enviados em desacordo serão excluídos automa camente pelo sistema eletrônico.
10. DA NEGOCIAÇÃO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob da melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.3. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiﬁcado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao úl mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
10.4. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. Encerrada a etapa de negociação, será efe vada a veriﬁcação automá ca, junto à Receita Federal, do porte da en dade empresarial. O sistema iden ﬁcará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
par cipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. O pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa bilidade do preço em relação ao máximo es pulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
11.2. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades coopera vas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.3. A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados após a comunicação automá ca para tanto.
11.4. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va melhor classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno
porte e sociedade coopera va que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classiﬁcação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
11.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
iden ﬁque aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.6. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances ﬁnais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
11.7. A proposta de preços deverá conter:
11.7.1. Razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail);
11.7.2. As especiﬁcações técnicas claras e detalhadas dos materiais e/ou do serviço de forma a demonstrar que atendem plenamente ao ANEXO A deste Edital, inclusive marca, quando for o caso.
11.7.3. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
11.7.4. Preços atualizados em conformidade com o úl mo lance ofertado, em moeda corrente nacional, expressos em algarismo e por extenso;
11.7.5. Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico, nada mais sendo lícito pleitear a esse tulo.
11.8. A licitante deverá enviar a Proposta de Preços em conformidade com o ANEXO C deste Edital com os valores unitários e totais.
11.9. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
11.10. Será desclassiﬁcada a proposta vencedora que apresentar preço manifestamente inexequível ou como valor superior ao preço máximo ﬁxado (Anexo B do Edital).
11.11. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec vos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
11.12. Serão desclassiﬁcadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.
11.13. Se a proposta for desclassiﬁcada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.
11.14. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja ob do preço melhor.

11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitante.
11.16. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
11.16.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
11.17. Erros no preenchimento da planilha não são mo vos suﬁcientes para a desclassiﬁcação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições
de aceitabilidade.
11.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.
11.19. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua con nuidade.
11.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro veriﬁcará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
12. HABILITAÇÃO
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o eventual descumprimento das condições de par cipação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.1.1. SICAF;
12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
12.1.3. 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).
12.1.4. Lista de Inidôneos, man da pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
12.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par cipação.
12.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas , sob pena de inabilitação.
12.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
12.5. Efetuada a veriﬁcação referente ao cumprimento das condições de par cipação no certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
12.5.1. Proposta em conformidade com o ANEXO C do Edital;
12.5.2. Declarações:
12.5.2.1. Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impedi vo da habilitação (exigida somente se houver fato impedi vo);
12.5.2.2. Declaração para os ﬁns de atender o Decreto n° 39.860/2019 (modelo 1 do Anexo D do Edital);
12.5.2.3. Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012 (modelo 2 do Anexo D do Edital);
12.5.2.4. Declaração de que atende ao disposto na Lei Distrital nº 6.128/2018, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102/1983 (modelo 3 do Anexo D do Edital);
12.5.2.5. Declaração de que atende ao disposto na Lei Distrital nº 4.799/2012 (modelo 4 do Anexo D do Edital);
12.5.2.6. Declaração de que atende ao disposto do Decreto Federal nº 7.174/2010 (modelo 6 do Anexo D do Edital);
12.5.2.7. Declaração de que possui implantado e/ou implantará até a data da assinatura do contrato, às suas expensas, o Programa de Integridade a que se refere a Lei Distrital nº 6.112/2018 (modelo 5 do Anexo D
do Edital);
12.5.2.7.1. O Programa de Integridade que for implementado de forma meramente formal e que se mostre absolutamente ineﬁcaz para mi gar o risco de ocorrência de atos lesivos previstos na Lei Federal nº
12.846/2013 não será considerado para ﬁns de cumprimento da Lei Distrital n.° 6.112/2018.
12.5.2.7.2. A efe va implantação do Programa de Integridade, os custos ou despesas resultantes correm à conta da empresa contratada, não cabendo ao órgão contratante no seu ressarcimento.
12.5.2.8. Declaração de que atende ao disposto no art. 429 da CLT (assinalada no sistema Comprasnet);
12.5.2.9. Declaração de que atende ao disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991 (assinalada no sistema Comprasnet).
12.5.3. Habilitação Jurídica
12.5.3.1. Registro comercial, no caso de empresário individual.;
12.5.3.2. Apresentar registro comercial, ato cons tu vo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de a vidade e do capital social, quando for o caso; e

12.5.3.3. No caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores: a inscrição do ato cons tu vo, no de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e o decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quanto a a vidade assim o exigir.
12.5.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.5.4.1. Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
12.5.4.2. Apresentar 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.
12.5.4.3. Apresentar prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS).
12.5.4.4. Apresentar 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.
12.5.4.5. Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
12.5.4.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela vo ao domicílio ou sede do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto contratual;
12.5.4.7. Apresentar prova de inscrição prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela va à a vidade em cujo exercício contrata ou concorre.
12.5.4.8. Todas as empresas licitantes (ainda que não sejam cadastradas no Distrito Federal) deverão apresentar a cer dão Nega va de Débitos ou cer dão posi va com efeito de nega va, emi da pela Secretaria de
Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser ob da através do site www.fazenda.df.gov.br.
12.5.4.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualiﬁcado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade ﬁscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
12.5.4.10. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade ﬁscal, a microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade coopera va será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez.
12.5.4.11. A não regularização ﬁscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de classiﬁcação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va com alguma restrição na documentação ﬁscal, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
12.5.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi dos.
12.5.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 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.
12.5.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante 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.
12.5.7. Qualiﬁcação Econômica Financeira
12.5.7.1. Cer dão Nega va de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.5.7.2. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua
subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta:
12.5.7.2.1. No caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
12.5.7.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
12.5.7.2.3. Comprovação da boa situação ﬁnanceira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob dos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
LG =

SG =

LC =

A vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
A vo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
A vo Circulante
Passivo Circulante

12.5.7.2.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de 10% do valor es mado da contratação ou do item per nente.
12.5.7.3. A habilitação dos licitantes será veriﬁcada por meio do SICAF nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal, à qualiﬁcação econômica ﬁnanceira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Norma va SEGES/MP nº 03, de 2018.
12.5.7.3.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respec va documentação atualizada.
12.5.7.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais emissores de cer dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
cer dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
12.5.7.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento
digital.
12.6. O Pregoeiro poderá consultar sí os oﬁciais de órgãos e en dade emissores de cer dões, para veriﬁcar as condições de habilitação dos licitantes.
12.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.8. No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos ar gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
13. DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo vos, em campo próprio do sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a tempes vidade e a existência de mo vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriﬁcará as condições de admissibilidade do recurso.
13.4. A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
13.5. Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, in mados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce veis de aproveitamento.
13.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
14.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repe dos os atos anulados e
os que dele dependam.
14.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
14.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não tenha havido recurso.
15.2. A homologação da licitação é de responsabilidade exclusiva da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela
própria autoridade competente.
16. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

16.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per nente e suﬁciente para jus ﬁcar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade de o cio ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
17 DA CONTRATAÇÃO
17.1. A contratação será regida, especialmente, pelos itens constantes no Anexo A deste Edital (Termo de Referência), a seguir elencados:
ANEXO A (Termo de Referência)
PRAZO DE VIGÊNCIA

Item 5.3

PRAZO DE FORNECIMENTO

Item 5.8

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Item 5.15

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Item 5.16

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Item 9

17.2. Além das disposições do item anterior, a contratação deverá obedecer às demais cláusulas do Anexo A deste Edital (Termo de Referência).
18. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente edital, serão aplicadas as penalidades no Decreto 26.851/2006 (ANEXO E deste Edital), publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de
maio de 2006, pág. 05 a 07, e alterações posteriores, que regulamentaram a aplicação das sanções administra vas previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/2002.
18.2. Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:
18.3. Não celebrar o contrato ou aceitar/re rar a nota de empenho;
18.4. Apresentar documentação falsa;
18.5. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.7. Não man ver a proposta;
18.8. Falhar ou fraudar a execução do contrato;
18.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal, incluindo aí a declaração falsa quanto às condições de par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.10. O comportamento previsto nesta sub condição ﬁca conﬁgurado quando o licitante executar atos tais como os descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo único do art. 97 da Lei 8.666/93.
19. DA PROIBIÇÃO DE CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER E DE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL
19.1. Fica proibida a u lização qualquer conteúdo discriminatório contra a mulher, nos termos da Lei nº 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 38.365/2017.
19.2. É proibido o uso de mão de obra infan l, sob qualquer pretexto, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013, sob pena de rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente no ato da sessão pública.
20.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para ﬁns de habilitação e classiﬁcação.
20.3. Fica assegurado ao DETRAN-DF o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos par cipantes, na forma da legislação vigente.
20.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e/ou amostras (quando exigido) e o DETRAN-DF não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
20.5. Os proponentes são responsáveis pela ﬁdelidade e legi midade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por mo vo jus ﬁcado e aceito pelo Pregoeiro.
20.7. Ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o primeiro dia ú l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no DETRAN-DF ou Contratante, quando for o
caso.
20.9. Para os documentos de habilitação que não apresentarem expressamente o prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias consecu vos da data de sua emissão, exceto se houver legislação em contrário.
20.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualiﬁcação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
sessão pública de pregão.
20.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprome mento da segurança da futura contratação.
20.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação do objeto licitado.
20.13. Previamente jus ﬁcado no chat, o pregoeiro poderá prorrogar o prazo para o envio de propostas e/ou documentação complementar de habilitação pelo tempo que julgar necessário.
20.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, publicado no DOU de 09 de agosto de 2.000 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e Decreto nº
10.024/2019.
20.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.644.9060.
20.16. Caso considere necessário, o pregoeiro suspenderá a sessão e solicitará parecer à área demandante referente à proposta de preço e/ou documentação.
20.17. Por mo vo jus ﬁcado, solicitado via chat, e acatado pelo pregoeiro e equipe de apoio, a proposta de preço e documentos de habilitação poderão ser encaminhados via e-mail: licitacao@detran.df.gov.br.
20.18. As súmulas dos contratos e dos adi vos per nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos ou pelas en dades da Administração Pública do Distrito Federal com par culares devem ser
publicadas no Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490, de 12 de dezembro de 2012 (Lei Distrital nº 5.575 de 18.12.2015).
20.18.1. A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas pelo Poder Público.
20.18.2. Das súmulas dos contratos de que trata este item devem constar informações referentes ao valor, ao objeto, à ﬁnalidade, à duração e ao prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do
fornecedor do produto, da obra ou do serviço.
20.19. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
20.19.1. ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA.
20.19.2. ANEXO B - PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL.
20.19.3. ANEXO C - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.
20.19.4. ANEXO D - MODELOS DE DECLARAÇÕES E DE RELATÓRIOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE.
20.19.5. ANEXO E - DECRETO Nº 26.851/2006.
20.19.6. ANEXO F - MINUTA DO CONTRATO.
20.20. O foro para dirimir questões rela vas ao presente Edital será o de Brasília, com exclusão de qualquer outro.
Brasília/DF, 11 de novembro de 2020.

ANEXO A (do Edital)
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso do so ware Microso , pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme especiﬁcações con das neste Termo
de Referência e anexos.
1.2.

Descrição dos quan ta vos de licenças:
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

Unidade

QTDE

Part number

I

01

O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL
PerUsr

1 licença por 03 (três) anos

150

TPA-00001

02

O365E3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL
PERUSR

1 licença por 03 (três) anos

1.341

AAA-10842

03

O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL
PerUsr

1 licença por 03 (três) anos

10

SY9-00004

04

Azure Ac ve Directory P1 Premium

1 licença por 03 (três) anos

1.491

3R2-00002

2.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1.

MOTIVAÇÃO

2.1.1.
A computação em nuvem pública e privada é uma realidade plenamente acessível às organizações, sendo mundialmente adotada por empresas e órgãos de governo. Dentre os bene cios da adoção deste modelo,
destacam-se: agilidade na implantação de novos serviços, foco nas a vidades ﬁnalís cas do negócio, redução de custos, elas cidade, redução da ociosidade dos recursos, agilidade na implantação de novos serviços, uso inteligente da
equipe de tecnologia da informação (TI).
2.1.2.
Atualmente no DETRAN, importantes soluções de TI como aplica vos de escritório, correio eletrônico, repositório de documentos (pastas compar lhadas), solução de videoconferência e variados sistemas são suportados
através da infraestrutura própria de servidores alojados em ambiente seguro de alta disponibilidade, denominado sala cofre. Com o avanço tecnológico, reestruturação ins tucional e a constante necessidade de maior capacidade de
processamento/armazenamento, há necessidade de realizar a ampliação da capacidade computacional da ins tuição.
2.2.
2.2.1.
Premium P1.
2.3.

OBJETIVOS
Após avaliação desse cenário, optou-se pela contratação de uma plataforma de colaboração e produ vidade baseada em nuvem pública e privada, Oﬃce 365 F3, Oﬃce 365 E3, Oﬃce 365 E5, Azure Ac ve Directory

BENEFÍCIOS

2.3.1.
Com a migração de serviços e hospedagem em ambiente baseado em nuvem, a infraestrutura computacional do DETRAN/DF será aliviada em aproximadamente 40% (quarenta por cento) de sua carga atual, ﬁcando
disponível à hospedagem de novos recursos, reduzindo os inves mentos para a sua expansão.
2.3.2.
Adoção do princípio da padronização da plataforma de so ware do DETRAN/DF com vistas a manter a compa bilidade com os produtos Microso que já se encontram em operação, contribuindo coma preservação dos
inves mentos realizados em seu parque tecnológico e com os padrões de uso culturalmente difundidos na ins tuição.
2.3.3.
Os diversos aplica vos dessa plataforma oferecerão novas possibilidades, como a de trabalho colabora vo, acesso remoto através de qualquer aplica vo disposi vo conectado à internet, integração com disposi vos móveis
e novas formas de comunicação interpessoal, apoiando a vidades administra vas e ﬁnalís cas.
2.3.4.
Ampliação exponencial das capacidades de armazenamento de arquivos e e-mails, de conec vidade e de disponibilidade dos serviços, a um nível que tornaria impossível ou insustentável fornecer através de tecnologias
implantadas internamente no Data Center do DETRAN/DF.
2.3.5.
Redução de custos inerentes às a vidades de manutenção e integração de ambientes dis ntos e soluções complexas, custos de atualizações de versões e regularizações do licenciamento de so ware, custos com telefonia e
deslocamentos de pessoal com u lização de ferramentas de videoconferência e colaboração.

2.4.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

2.4.1.

A solicitação está alinhada com o Plano Estratégico do DETRAN/DF 2020-2021, especiﬁcamente na:
Cláusula 6.3. Transformação Digital
A Frente de Transformação Digital agrega os Obje vos Estratégicos que têm como principal direcionador modernizar os serviços e atendimento do Detran. Necessidades
relacionadas à implementação de sistemas de autoatendimento, equipamentos com inteligência ar ﬁcial, ciência de dados, entre outros. A Frente de Transformação Digital
está bastante relacionada às entregas de tecnologias que fazem interface com o cidadão seja no atendimento, seja nos diversos serviços prestados pelo Detran.

Iden ﬁcação
Obje vo

do

Obje vo Estratégico

Demandas
Relacionadas

Prazo
Conclusão

IN004, IN006,
IN010, IN12,
IN14, IN18,
IN21, IN22,
IN23, IN41,
IN45, IN50,
TD01-2020

Desenvolver novos so wares de tecnologia da Informação para atendimento das necessidades de negócio.

IN51, IN52,
IN53, IN57,

Dez. 2020

IN58, IN60,
IN61, IN63,
IN64, IN65,
IN66, IN67,
IN68, IN70,
IN71.
IN005, IN008,
IN011, IN17,
TD02-2020

Aprimorar os Sistemas de Informação a par r de sua evolução, reestruturação e/ou desenvolvimento de novos módulos

IN33, IN34,
DPTI38,

Set. 2020

IN40, IN46,
IN49
TD03-2020

Desenvolver Aplica vos Mobile (APPs) para atendimento das necessidades das unidades operacionais e de serviços digitais para os cidadãos.

IN009, IN19,
IN43

Dez.2021

IN007, IN14,
TD04-2020

Adquirir/desenvolver soluções de tecnologia para operação do Detran e para atendimento ao cidadão envolvendo hardware e so wares integrados (Internet of
Things – IoT)

IN15, IN27,
IN42, IN44,

Dez. 2022

IN47, IN62,
IN72

TD05-2020

Expandir o uso soluções de suporte a decisão e automação com uso de Ciência de Dados, Big Data, Data Analytcs e Inteligência Ar ﬁcial

Quadro 6 – Transformação Digital: Obje vos Estratégicos

IN32, IN56, IN69, IN73

Dez.2021

de

(...)
3.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1.

AMBIENTE ATUAL DO DETRAN/DF

3.1.1.

Atualmente, o ambiente de tecnologia do DETRAN provê serviços no formato “on-premise”, hospedados no Data Center do DETRAN. Alguns dos principais serviços ofertados que se pretende migrar são:

Serviços de e-mail: Atualmente o DETRAN utiliza o Microsoft Exchange, integrado ao pacote Microsoft 365. A continuidade desse serviço é fundamental para manutenção das atividades do DETRAN, inclusive o atendimento ao
cidadão.
Suíte de Escritório Office: Os servidores do DETRAN utilizam a Suíte de Escritório Microsoft Office – softwares para edição de texto, planilha de cálculos, apresentação e correio eletrônico (Microsoft Outlook).
Ferramentas de Colaboração: Atualmente encontra-se em fase de adoção de tecnologia, porém já gerou bons resultados para o DETRAN o uso do Microsoft Teams. Aplicativo para colaboração em equipe que permite o
gerenciamento de projetos e atividades de forma remota, integrando diversas ferramentas de gerenciamento de projetos e gestão ágil. Durante a crise do COVID-19 essa ferramenta foi bastante utilizada por diversos setores do
DETRAN.
Sistemas Operacionais: As estações de trabalho DETRAN utilizam o Sistema Operacional Windows 10, que opera integrado com diversas ferramentas de governança de rede, tais como o Microsoft Active Directory.
Serviço de Diretório para Gerenciamento de Domínios: Atualmente o DETRAN utiliza a Microsoft Active Directory (AD) para gerenciamento das contas de usuários, grupos de permissão, políticas de ambiente computacional entre
outras funcionalidades. 90% (noventa por cento) das autenticações nos sistemas mantidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DIRTEC) fazem autenticação por meio do AD.
Armazenamento de Arquivos: Embora a DIRTEC ainda adote a utilização de pastas centralizadas em servidores de rede, a utilização de arquivos em nuvem vem sendo cada vez mais utilizada. Essa solução é provida por meio do
Microsoft One Drive.

3.2.

A SOLUÇÃO DA PROPOSTA

3.2.1.
A solução proposta consiste em celebrar um contrato de fornecimento de licenças de uso de so ware da empresa Microso , por 36 (trinta e seis) meses. Essencialmente, isso representa a disponibilização de licenças para
u lização da solução de colaboração Oﬃce 365 E1, Oﬃce 365 E3, Oﬃce 365 E5, Ac ve Directory Premium P1 hospedados no ambiente de Data Center do fabricante Microso , a serem pagos anualmente sob demanda, já incluído nos
preços todas as funcionalidades previstas, além de suporte e garan a para o ambiente de hospedagem. As condições de prestação desses serviços encontram-se neste Termo de Referência e anexos.
3.3.

JUSTIFICATIVA

3.3.1.
Os descritos neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de bem/serviço comum, nos termos do Decreto nº 7.174/2010, pois os requsitos técnicos são suﬁcientes para determinar o conjunto de solução
escolhida e os serviços são fornecidos comercialmente por mais de uma empresa no mercado.
3.3.2.
O DETRAN possui atualmente um parque computacional de equipamentos de informá ca diversiﬁcado, dividido em estações de trabalho. A integração desse conjunto de computadores, por meio da u lização de so wares,
sistemas e aplica vos, permite obtenção dos divesos serviços que interligam a comunicação e subsidiam os trabalhos dos usuários da Autarquia.
3.3.3.
Visa atender à determinação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, na Resolução nº 01, de 12 de maio de 2020, conforme documento nº 39965779, constante
do processo SEI nº 00055-00017599/2020-55; e, do Documento de Oﬁcialização da Demanda – DOD, conforme documento nº 40492317, constante do processo SEI n º 00055-00021357/2020-66.
3.3.4.
Grande parte das a vidades dos servidores do DETRAN gira em torno do uso das ferramentas como serviços de e-mail, suítes de Escritório Oﬃce, ferramentas de colaboração, sistemas operacionais, serviços de diretório
para gerenciamento de domínios, armazenamento de arquivos.
3.3.5.
Nesse sen do, essas ferramentas são extremamente necessárias para o funcionamento e con nuidade do negócio. Aliado ao serviço de correio o sistema de armazenamento de arquivos e à Suíte de Escritório fazem parte
das a vidades diárias de pra camente todos os funcionários do DETRAN.
3.3.6.
Considerando o atual contexto do DETRAN cumpre-nos destacar que o gestor público deve agir sempre de forma planejada, antecipando-se ao cenário futuro e cumprindo seu dever jurídico-legal. Sem planejamento prévio
corre-se o risco de o gestor público se ver impossibilitado de executar as ações necessárias a garan a dos obje vos ins tucionais pelo fato de não ter previsto, com antecedência mínima necessária, as demandas de sua organização.
3.3.7.
A aquisição de fornecimento de subscrição de licenças de uso de so wares Microso em processos de gestão e operação de serviços de tecnologia com base em frameworks de melhores prá cas de Governança, procura
fortalecer a Segurança da Informação com uso de prá cas, serviços e soluções (so ware e equipamentos), buscando implementar jornada para serviços em nuvem, de forma ﬂexível e escalável.
3.3.8.

Aprimorar serviços de veriﬁcação de auten cidade de usuários e acesso a dados e transações nos sistemas DETRAN.

3.3.9.
Desenvolver Aplica vos de Mobile (APPs) para atendimento das necessidades das unidades operacionais e de serviços digitais para os cidadãos. Adquirir so ware e hardware para dar suporte às a vidades do corpo
funcional do DETRAN, conforme as especiﬁcações constantes do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e anexos.
3.3.10.
A pretensa aquisição está em consonância às recomendações e boas prá cas para contratação de serviços de Tecnologia da Informação. O próprio guia especiﬁca a modalidade de So ware como Serviço, trata-se de u lizar
so wares do provedor de serviços de infraestrutura de nuvem, que são acessíveis de forma transparente independente de disposi vos (desktops, tabletes, smartpfones etc).
3.4.

NATUREZA DO OBJETO

3.5.
O objeto possui caracterís cas comuns e usuais encontradas no mercado de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC), cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser obje vamente deﬁnidos, podendo ser
caracterizado como serviços comuns.

3.5.1.
O DETRAN pagará por demanda, u lizando os produtos de so ware como um aluguel. Este serviço fornece licenciamento por meio de contrato baseado em uma assinatura. Neste contrato é feito o pagamento do “aluguel”
anualmente e de acordo com a u lização das licenças. Todos os bene cios de Microso So ware serão validos durante a vigência do contrato.
3.6.

PARCELAMENTO, LOTE ÚNICO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

3.6.1.
Embora o parcelamento do objeto seja, em teoria, possível, posto que cada po de licença ofertada pode ser contratada com uma empresa diferente, ele não se apresenta vantajoso, não apenas em função do custo
administra vo de gestão e a coexistência de múl plos contratos, mas principalmente pela interoperabilidade entre as ferramentas que compõem a solução e trazem os principais bene cios de u lização de um ambiente colabora vo
integrado.
3.6.2.
Cabe ressaltar que o produto a ser comercializado é de propriedade da Microso e dela depende o seu fornecimento, além de estarem hospedados dentro do ambiente de data center do fabricante. Para garan r ao
DETRAN a possibilidade de correção de problemas que podem vir a ocorrer durante a u lização dos so wares e facilitar a implantação e gestão da solução contratada, é necessária a existência de um vínculo formal entre a empresa
contratada e a fabricante Microso que garanta estar apta e autorizada a comercializar os produtos e/ou licenças objeto da licitação, na modalidade de licenciamento por volume para ins tuições governamentais.
3.6.3.
No setor público, o modelo de atuação do fabricante Microso é indireto, através de revendas credenciadas. Portanto, é necessário que a empresa contratada faça parte da rede oﬁcial de fornecedores do fabricante e
esteja devidamente habilitada para os contratos de licenciamento por volume Enterprise Agreement Subscrip on (EAS), sendo considerado um Large Solu on Partners (LSP).
3.6.4.
Além disso, segundo à Microso , por tratar-se de licenciamento especíﬁco, ela tem seus próprios padrões e modelos de contrato que os clientes devem assinar e cumprir para a u lização de seus produtos. Como as
normas brasileiras proíbem a assinatura de contrato pela Administração Pública com quem não par cipou da licitação, a Microso criou o credenciamento de parceiros conhecido como Government Partners (GP), que habilita as
revendas a assinar contratos nos modelos propostos pelas ins tuições públicas e o Government Integrator Agreemment (GIA), sem a necessidade de que o contrato também seja assinado pela Microso . Assim, a ins tuição pública
contratante ﬁca desobrigada a assinar os documentos contratuais junto à Microso . Nos demais casos envolvendo empresas privadas como contratantes, os contratos são tripar te (contratante, empresa parceira e Microso ). Maiores
detalhes estão disponíveis no “Anexo VII-g – Parceiros LSP e GP Microso ”, re rado do site do fabricante no endereço “h ps://partner.microso .com/ptbr/licensing/parceiros%20lsp”.
4.

REQUISITOS DA SOLUÇÃO

4.1.

O escopo dessa aquisição envolverá os seguintes elementos:

4.1.1.

Fornecimento de licenças dos produtos que compõem a solução de colaboração;

4.1.2.

Serviços de implementação da solução de colaboração, divididos em fases e etapas;

4.1.3.

Serviços de customização e melhorias de projetos u lizando a plataforma e suas funcionalidades;

4.1.4.

Treinamento;

4.1.5.

Suporte técnico durante a vigência do contrato.

4.1.6.
Todos os componentes, ações, a vidades, serviços, etc., que especiﬁcam os elementos acima descritas detalhadamente no documento “Especiﬁcações Técnicas Detalhadas”, anexo a este Termo de Referência e parte
integrante do mesmo.
5.

MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE BENS

5.1.

MODELO PROPOSTO

5.1.1.

A atual contratação trata-se, essencialmente, de serviços de licenciamento e instalação de so wares.

5.1.2.

A forma de fornecimento será por preço unitário e pagamento anual equivalentes às licenças u lizadas.

5.2.

ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE

5.2.1.

Para a execução das licenças contratadas não será necessária qualquer adequação do ambiente, posto que apenas se trata de migração e hospedagem de dados ao ambiente do mesmo fabricante Microso .

5.2.2.

Durante cada uma das fases de implantação poderá haver a necessidade de liberação de acessos e integração entre o ambiente local com o ambiente em nuvem do fabricante para migração de dados.

5.3.

PRAZO DE VIGÊNCIA

5.3.1.

O prazo de vigência da contratação será de 36 (trinta e seis) meses, contados a par r da data da publicação do seu resumo no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.

5.3.2.

O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, até o limite previsto na legislação em vigor, através de Termo Adi vo, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

5.4.

GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

5.4.1.

As licenças prestadas pela CONTRATADA terão garan a durante toda a vigência da contratação.

5.4.2.
Além das garan as contratuais previstas em lei, dos serviços e licenças fornecidas, é de responsabilidade da CONTRATADA garan r ao CONTRATANTE que os so wares licenciados e/ou eventuais customizações não
infrinjam quaisquer patentes, direitos autorais ou segredos de negócios.
5.4.3.

A emissão de aceite dos serviços pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela correção de erros porventura iden ﬁcados, sem ônus adicional, durante a garan a dos serviços.

5.5.

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS)

5.5.1.
Este contrato estabelece como nível de serviço e penalidades por seu descumprimento na entrega dos serviços contratados, o que está previsto no documento “Contrato de Níveis de Serviço para Serviços Online da
Microso ”, parte integrante do contrato de licenciamento por volume Microso . O “Anexo – Contrato de Níveis de Serviço Online da Microso (Parcial)” contem as páginas do documento atualizado que reﬂetem os produtos e/ou
serviços objetos dessa licitação. Mais informações estão disponíveis em: h p://www.microso volumelicensing.com
5.6.

GARANTIA FINANCEIRA CONTRATUAL

5.7.

A CONTRATADA deverá dar garan a de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato e apresentar em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

5.8.

PRAZOS DE FORNECIMENTO

5.9.
Fornecimento de so ware: o prazo para disponibilização das licenças de so ware previstas neste Termo de Referência e anexos é de até 15 (quinze) dias, após o recebimento da autorização de fornecimento pela empresa
CONTRATADA.
5.9.1.

A CONTRATADA deverá providenciar a entrega de documento formal de que as licenças adquiridas está a vas e devidamente licenciadas em nome da CONTRATANTE.

5.9.2.

Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA a autorização de fornecimento de licenças que corresponderá à quan dade mínima prevista para o primeiro ano do contrato.

5.9.3.

O prazo de u lização das licenças de so ware iniciará a par r da data de disponibilização dessas licenças.

5.9.4.

Após 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, deverá ser apurada a quan dade de licenças a vas que corresponderá à quan dade mínima prevista para o segundo ano do contrato.

5.9.5.

Após 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato, deverá ser apurada a quan dade de licenças a vas que corresponderá à quan dade prevista para o terceiro ano do contrato.

5.9.6.

O prazo máximo para a entrega dos demais itens que compõe o escopo da solução CONTRATADA deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, após o recebimento da autorização de fornecimento pela empresa CONTRATADA.

5.9.7.

A CONTRATADA estará sujeita a penalidades, caso ocorra atrasos sem jus ﬁca vas aceitas pelo DETRAN para entrega e instalação da solução.

5.9.8.

A efe vação e aceite de quaisquer serviços só poderá acontecer mediante aprovação formal da CONTRATANTE.

5.9.9.
Todas as tarefas administra vas estão previstas para ocorrerem em horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 às 18:00, podendo ocorrer a vidades fora do horário comercial mediante autorização do
CONTRATANTE.
5.10.

RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO

5.10.1.

O recebimento provisório será realizado no ato da entrega dos bens ou licenças, mediante o documento “Termo de Aceite Provisório” ou atestado em nota ﬁscal, não conﬁgurando aceite deﬁni vo.

5.10.2.
Deﬁni vo”.

O recebimento deﬁni vo ocorrerá após a conferência quan ta va e qualita va do atendimento integral das condições exigidas no Edital e neste Termo de Referência, devidamente atestado no documento “Termo de Aceite

5.11.

DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

5.11.1.

O valor contratado é irreajustável durante a vigência inicial do contrato.

5.11.2.

A contratação terá a vigência de 36 (trinta e seis) meses e os preços propostos já devem compreender esse período de u lização das licenças. Portanto, os valores unitários contratados não poderão sofrer reajuste.

5.11.3.

Em caso de prorrogação da licença ao ﬁnal do prazo de vigência contratual, os valores poderão ser corrigidos com base em Índice de Preços ao Consumidor (INPC – IBGE), através de Termo Adi vo.

5.12.

FORMA DE PAGAMENTO

5.12.1.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.

5.12.2.

O pagamento rela vo à aquisição das licenças dar-se-á em 03 (três) parcelas anuais, pelo período de 03 (três) anos.

5.12.3.

O pagamento rela vo aos serviços de implantação será realizado após o aceite e homologação de todas as fases de implementação da solução.

5.12.4.

Durante a vigência do contrato, a CONTRATANTE poderá realizar autorizações de fornecimento ou cancelamento de licenças, de acordo com a movimentação do seu quadro funcional.

5.12.5.
Em caso de aumento ou diminuição no quan ta vo de licenças a vadas no decorrer da vigência do contrato e entre as parcelas anuais previstas, deverá ser calculado o valor pró-rata mensal em relação ao valor unitário da
licença a par r da data da disponibilização da licença até a data de vencimento da próxima parcela ou ﬁnalização do contrato, para licenças a vadas durante o úl mo ano de vigência.
5.12.6.

O valor referente à licenças a vadas no decorrer do contrato deverão ser faturado e cobrado junto com a próxima parcela anual a vencer ou no ﬁnal do contrato, para licenças a vadas durante o úl mo ano de vigência.

5.12.7.

O quan ta vo total de licenças, incluindo as novas licenças a vadas durante a vigência do contrato, deverá respeitar o limite total es mado.

5.12.8.
A entrega da Nota Fiscal deverá ser endereçada à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DIRTEC), localizada no SGO Quadra 05 Lote 23 Bloco C – CEP 70.610-650, Telefone: (61) 3905-8343, e-mail
dirtec@detran.df.gov.br
5.13.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.13.1.

A proposta deverá descrever o preço dos serviços e, de forma clara e precisa, a descrição dos serviços propostos para o atendimento às especiﬁcações técnicas constantes deste Termo de Referência.

5.14.

TRANSIÇÃO CONTRATUAL

5.14.1.
Expirado o período de vigência contratado, para evitar a descon nuidade no funcionamento das unidades do DETRAN/DF, a CONTRATADA ﬁcará obrigada a viabilizar a transição dos serviços conforme um cronograma que
possibilite a transferência dos serviços e dados armazenados para a uma nova empresa CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos após a comunicação pela CONTRATANTE.
5.15.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.15.1.

A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do produto e/ou serviço de acordo com o disposto neste termo de referência, no prazo e quan dade estabelecidos.

5.15.2.

A fornecer suporte técnico e manutenção durante a vigência contratual por telefone e e-mail de modo a assegurar o perfeito funcionamento do ambiente, sem limitação do número de ocorrências.

5.15.3.
técnica.

Manter permanentemente equipe técnica suﬁciente, formalmente designada, composta de proﬁssionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante uma auditoria ou ﬁscalização a responsabilidade

5.15.4.
A designar representante comercial e representante técnico em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, ambos pertencentes ao quadro próprio da CONTRATADA, para atendimento das solicitações da
CONTRATANTE.
5.15.5.

Deverá disponibilizar para a CONTRATANTE um site de gerenciamento das licenças, bem como download gratuito dos produtos e acesso às chaves de instalação e/ou licenças de uso.

5.15.6.

Deverá disponibilizar e orientar sobre o acesso aos treinamentos online disponibilizados pela Microso sem custos adicional para o CONTRATANTE.

5.15.7.

Deverá u lizar os serviços de apoio do fabricante in tulado FastTrack Center Microso (ou sua versão mais atualizada), sem nenhum custo adicional ao CONTRATANTE.

5.15.8.

A realizar toda a migração de dados que for necessária ao funcionamento da plataforma conforme os requisitos, designando proﬁssionais devidamente capacitados.

5.15.9.

A garan r a disponibilidade, integridade e inviolabilidade dos dados da CONTRATANTE armazenados em seus serviços.

5.15.10.

A transferir conhecimento à equipe de TI do DETRAN/DF, para que esta possa compreender as par cularidades técnicas da plataforma e prestar assessoramento aos usuários ﬁnais.

5.15.11.

Deverá treinar a equipe de tecnologia da informação da CONTRATANTE, para realizar abertura de chamados junto a Microso , sobre problemas que venham a acontecer nas licenças fornecidas.

5.15.12.

Em caso de encerramento contratual, manter disponíveis os dados da CONTRATANTE por no mínimo 6 (seis) meses, prorrogável, se necessário, por mais 6 (seis) meses.

5.15.13.

Prover capacidade operacional suﬁciente para plena prestação dos serviços requeridos neste Edital.

5.15.14.
Acompanhar e informar sobre as atualizações tecnológicas necessárias nos produtos e/ou serviços adquiridos, realizando as ações necessárias para a implantação dessas atualizações em comum acordo com o
CONTRATANTE, até o ﬁnal do contrato, sem ônus para o CONTRATANTE.
5.15.15.

Assinar Termo de Conﬁdencialidade detalhado, conforme minuta de contrato.

5.16.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.16.1.

A CONTRATANTE obriga-se a acompanhar, ﬁscalizar, conferir e avaliar o objeto do Contrato através de ﬁscais devidamente designados.

5.16.2.

A proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações assumidas no contrato.

5.16.3.

A fornecer acesso aos ambientes para implantação da solução após assinatura de contrato.

5.16.4.

Disponibilizar todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos.

5.16.5.

Fornecer a infraestrutura necessária para a realização das a vidades que devam ser executadas em suas instalações.

5.16.6.
A CONTRATANTE se responsabilizará pela u lização dos so wares única e exclusivamente para uso próprio, não podendo sublicenciar, ceder ou transferir a licença, copiar e distribuir a terceiros, reverter a montagem ou a
compilação dos programas ou, de qualquer forma, traduzi-los.
5.16.7.

A comunicar a CONTRATADA das imperfeições detectadas no objeto e solicitar as reparações, conforme estabelecido no contrato.

5.16.8.

Validar, aprovar e realizar os pagamentos referentes aos serviços prestados, nos termos do contrato ﬁrmado entre as partes.

6.

ELEMENTOS DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1.

A gestão e ﬁscalização serão exercidas no interesse exclusivo pela CONTRATANTE, não suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades.

6.2.

Atuarão na fase da gestão, da ﬁscalização do recebimento do objeto, os servidores indicados pela CONTRATADA, bem como seus suplentes, após publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.

7.

ESTIMATIVAS DE PREÇO / PREÇOS MÁXIMOS

7.1.
Os valores unitários propostos e licitados referente às licenças de produtos Microso devem corresponder, numericamente, ao valor de 01 (um) ano de licenciamento mul plicado pelo período de 03 (três) anos. Foi
u lizado como parâmetro o cálculo da média e mediana das cotações enviadas pelas empresas, nos termos do art. 2º, incisos I e II da Portaria SEPLAG Nº 514 DE 16/11/2018. Foi feita pesquisa de preço público de outras licitações com
serviços semelhantes aos que serão contratados por esta Autarquia.
7.2.

Qtd.

Segue planilha com es ma va de menor preço:

Part
Number

Produto

Família

Menor Preço Unitário por quan dade

Preço global máxino (1 ano)

Preço global máximo (3 anos)

150

TPA-00001

O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

O365 F3

R$ 188,24

R$ 28.236,00

R$ 84.708,00

1.341

AAA-10842

O365E3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR

O365 E3

R$ 1.226,69

R$ 1.644.991,29

R$ 4.934.973,87

10

SY9-00004

O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

O365 E5

R$ 2.146,80

R$ 21.468,00

R$ 64.404,00

1.491

3R2-00002

Azure Actv Drctry PremP1 ShrdSvr ALNG SubsVL
MVL PerUsr

AD P1

R$ 312,95

R$ 466.608,45

R$ 1.399.825,35

PREÇO GLOBAL MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO DE 36 MESES:

R$ 6.483.911,22 (Seis milhões quatrocentos e oitenta e tres mil e vinte e dois centavos).

7.3.
Para o cálculo do valor máximo da contratação, foi considerado o menor valor entre a média e a mediana das propostas recebidas de empresas especializadas no fornecimento do objeto, as quais pra cam o preço de
mercado, conforme preços públicos similares que constam no estudo (47175005, 47175171, 47175366). A pesquisa de preços públicos (47177421) que foi u lizada somente como referência, pois a diferença na quan dade de unidades
de licenças pode ter distorcido os preços públicos daquelas licitações, tornando o valor bem acima dos valores recebidos nas propostas anexas a este processo. Assim sendo, o valor máximo calculado para esta contratação é de R$
6.483.911,22 (Seis milhões quatrocentos e oitenta e tres mil e vinte e dois centavos).
8.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1.
A despesa para o exercício atual ocorrerá conforme dotação orçamentária a ser descrita pelo Departamento Financeiro. Cabe informar que as licenças contratadas irão beneﬁciar toda a estrutura do DETRAN, trata-se de
inves mento e gestão da Autarquia.
8.2.

O percentual dos valores a serem u lizados com a presente demanda são oriundos da área meio (Fonte 220) e fonte ﬁm (Fonte 237).

8.3.

A despesa para o exercício atual ocorrerá conforme dotação orçamentária abaixo detalhada, de acordo com informação da área ﬁnanceira:

FONTE

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

SUBTÍTULO

ELEMENTO

9.

220

06

126

6217

2557

2564

449039

237

06

126

6217

2557

2564

449039

DEFINIÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

9.1.
O descumprimento de qualquer exigência deste Termo de Referência implicará na aplicação das sanções descritas no Decreto Distrital nº 26.851, de 30 de maio de 2006. Este Decreto regulamenta a aplicação de sanções
administra vas previstas nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão).
9.2.

A Contratada que não cumprir integralmente as obrigações contratuais assumidas, garan da a prévia defesa, estará sujeitas às seguintes sanções:

9.2.1.

Advertência;

9.2.2.

Multa;

9.2.3.

Suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal.

9.3.

Para os casos de multa, serão aplicados os percentuais descritos a seguir:

9.3.1.
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;
9.3.2.
0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
9.3.3.

As licitantes estarão sujeitas ainda a todas as demais sanções existentes no Decreto Distrital nº 26.851, de 30 de maio de 2006.

10.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1.

O certame deverá ser realizado na modalidade de Pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica, com julgamento pelo critério de “Menor Preço Global”.

10.2.
A licitante deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, documento emi do pelo fabricante Microso , comprovando que a empresa vencedora seja um parceiro oﬁcial Microso pertencente à categoria Government
Partner (GP), estando capacitado a comercializar contratos de licenciamento por volume para órgãos públicos, sob pena da contratação não poder ser efe vada.
11.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

11.1.

Conforme jus ﬁcado neste Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, mapa de riscos, es ma va de custo e orçamento, sugere-se que a licitação seja realizada segundo so seguintes parâmetros:

11.1.1.

Tipo: Menor preço;

11.1.2.

Modalidade: pregão eletrônico;

11.1.3.

Critério de julgamento: Menor preço global.

11.1.4.

Para efeito de julgamento de propostas, será considerada vencedora a licitante que ob ver o menor valor global para o período de 36 (trinta e seis) meses.

12.

CONTRATAÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1.
As microempresas e empresas de pequeno porte poderão par cipar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. A iden ﬁcação da licitante
como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, deverá ser feita no momento do cadastramento da licitante no sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil, DECLARANDO assim, para ﬁns legais, sob as penas da lei, que cumprem
os requisitos legais para a qualiﬁcação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ins tuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006. Será observado em especial, quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus ar gos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da
citada Lei Complementar.
13.

DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA, DA COTA RESERVADA

13.1.
Tendo em vista a natureza do objeto da presente licitação, não haverá cota reservada para as en dades preferenciais, prevista no art. 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011, bem como não haverá subcontratação compulsória,
prevista no art. 27 do mesmo Diploma Legal, em virtude da necessidade de compa bilização e uniformidade dos itens que compõem a presente licitação, ressalte-se que os itens da presente contratação compõem uma solução única de
tecnologia da informação.

14.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

14.1.
Será assegurada preferência na contratação de bens e serviços de tecnologia da informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, em que reger-se-á, conforme Decreto Distrital nº 37.667/2016,
e no que couber, pelo disposto no Decreto Federal nº 7.174/2010, bem como, que sejam atendidos os requisitos estabelecidos na Lei Distrital nº 4.611/11
15.

MODO DE DISPUTA

15.1.

De acordo com o Decreto nº 10.024/2019, art. 31, inciso II, o modo de disputa será ABERTO e FECHADO.

16.

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

16.1.
Considerando que o prazo de vigência do contrato é superior a 180 (cento e oitenta) dias e os valores envolvidos são superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme estabelecido no caput do art. 1º e em
seu parágrafo 2º, da Lei Distrital nº 6.112/2018, que foi alterada pela Lei 6.308/2019, a CONTRATADA, sob suas expensas, deverá ter implementado e em devida aplicação seu Programa de Integridade a par r de 1º de janeiro de 2020,
conforme art. 3º da Lei 6.308/2019, não cabendo à CONTRATANTE o ressarcimento destas despesas, § 2º, do art. 5º, da primeira lei citada neste disposi vo.
16.2.
A empresa que tenha implementado o Programa de Integridade deverá apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, declaração informando a existência desse programa, nos termos do art. 7º da Lei Distrital
nº 6.112/2018.
16.3.
O Programa de Integridade a ser implantado pela contratada consis rá no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incen vo à denúncia de irregularidades e na aplicação
efe va de códigos de é ca e de conduta, polí cas e diretrizes com o obje vo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra cados contra a Administração Pública do Distrito Federal, devendo o Programa de
Integridade ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracterís cas e os riscos atuais das a vidades da contratada, a qual, por sua vez, deve garan r o constante aprimoramento e adaptação do referido Programa, visando
garan r sua efe vidade.
16.4.
O Programa de Integridade da empresa será avaliado, e, para isso, deverá ser apresentado, pela pretensa contratada, relatório de perﬁl e relatório de conformidade do Programa, nos moldes regulados pela Lei 6.112/2018,
Lei Federal nº 12.846/2013, no que couber, pelo Decreto Federal nº 8.420/2015, e pelo Decreto Distrital nº 37.296/2016 e legislação correlata superveniente, no que for aplicável.
16.5.
O Programa de Integridade que for implementado de forma meramente formal e que se mostre absolutamente ineﬁcaz para mi gar o risco de ocorrência de atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 não será
considerado para ﬁns de cumprimento da Lei Distrital n° 6.112/2018.
16.6.
Pelo descumprimento das exigências previstas nas Leis Distritais n° 6.112/2018 e nº 6.308/2019, que tratam da obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a
Administração Pública do Distrito Federal, a Administração Pública do Distrito Federal aplicará à empresa contratada multa diária de 0,08% ao dia do valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total contratado.
16.7.
Somente o cumprimento da exigência estabelecida na lei, mediante atestado do executor do contrato acerca da existência e aplicação do Programa de Integridade, fará cessar a aplicação da referida multa. Em não sendo
efe vamente cumprida a exigência, o valor da multa poderá ser inscrito em dívida a va, com rescisão do respec vo contrato por justa causa, ocasião em que a contratada, além de sofrer a incidência da cláusula penal, ﬁcará
impossibilitada de celebrar novas contratações com o poder público do Distrito Federal pelo período de 2 (dois) anos ou até a efe va comprovação de implantação e aplicação do Programa de Integridade.
16.8.
A ﬁscalização da implementação tempes va ou intempes va, da efe vidade ou não, e da conformidade legal ou desconformidade do Programa de Integridade será exercida conforme ar gos 13 e 13-A da Lei distrital nº
6.112/2018, sem prejuízo das demais a vidades de ﬁscalização do Executor do contrato e dos agentes públicos de ﬁscalização ordinária do Distrito Federal, garan ndo a inteira aplicabilidade da lei.
16.9.
As ações e as deliberações do executor do contrato não implicarão interferência na gestão das empresas nem ingerência nas suas competências, se aterão, apenas, à responsabilidade de aferir o cumprimento do disposto
na Lei Distrital n° 6.112/2018, o que se dará mediante prova documental emi da pela contratada, comprovando a implantação do Programa de Integridade na forma do art. 7º da Lei Distrital n° 6.112/2018.
16.10.
Para se atestar a efe vidade do programa de integridade poderão ser adotados ainda os seguintes meios: auditorias externas, a obtenção do Selo Pró-É ca por parte da contratada, concedido pelo Ins tuto Ethos, em
parceria com a Controladoria-Geral da União e o Ministério da Transparência, ou a obtenção por parte da contratada da cer ﬁcação ISO 37001, especíﬁca para sistemas de gestão an ssuborno.
16.11.
Será garan da redução de formalidades às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, para ﬁns de avaliação da existência, aplicação e efe vidade do Programa de Integridade, conforme parágrafo 2º, do ar go 6º, da
Lei 6.112/2018, no que diz respeito aos parâmetros estabelecidos nos incisos III, IX, XIII e XIV do caput daquele ar go.
17.

SUPORTE TÉCNICO

17.1.
O serviço de suporte técnico à solução fornecida e implementada se des na a: Correção de problemas e esclarecimento de dúvidas sobre conﬁguração, funcionamento e u lização da solução ofertada e Manutenção e
atualização da solução ofertada.
17.2.
Os serviços serão solicitados pela equipe técnica do DETRAN mediante abertura de chamado junto à CONTRATADA, caso o fabricante não reserve para si a responsabilidade pelo atendimento, via chamada telefônica local
ou gratuita, e-mail ou sí o na Internet, devendo o recebimento dos chamados ocorrer em período integral (24x7x365).
17.3.

Os atendimentos poderão ser realizados remotamente (via Internet, telefone ou e-mail) ou presencialmente, se necessário, sem custo adicional para o CONTRATANTE.

17.4.

Não haverá limite de quan dade de chamados durante a vigência do contrato.

17.5.

Todos chamados deverão ser tratados em língua portuguesa do Brasil.

18.

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

18.1.

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal, ins tui normas para licitações e contratos da Administração Pública;

18.2.
Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 - Ins tui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns;
18.3.

Lei nº 12.846/13 - Dispõe sobre a responsabilização administra va e civil de pessoas jurídicas pela prá ca de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

18.4.

Decreto n.º 10.204/2019 - Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns;

18.5.

Decreto Distrital nº 40.205/2019 - Recepciona o Decreto Federal nº 10.024/2019;

18.6.

Decreto nº 7.174/2010 - Disciplina as condições especiais para a aquisição de bens e contratação de serviços de TIC para órgãos e en dades sob controle da União;

18.7.
Decreto nº 9.507/2018 - Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União.
18.8.
Decreto Distrital nº. 23.460, de 16 de dezembro de 2002 - Regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, ins tuída pela Lei Federal
n.º 10.520/2002.
18.9.

Decreto Distrital nº 34.637, de 06 de setembro de 2013 - Recepcionou no âmbito do Distrito Federal a IN nº 04/2010.

18.10.
Decreto Distrital nº 39.453/2018 - Regulamenta a Lei distrital nº 5.525, de 26 de agosto de 2015, que estabelece que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer que seja a modalidade de licitação, o valor a
ser pago não seja superior à média de preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal.
18.11.
Portaria nº 514/2018 - Regulamenta os procedimentos administra vos básicos para realização de pesquisa de preços na aquisição de bens e contratação de serviços em geral na forma do Decreto Distrital nº 39.453, de 14
de novembro de 2018.
18.12.

Portaria DETRAN - DF nº 1054, de 2011, que aprova a Polí ca de Segurança da Informação e Comunicações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

18.13.

Decreto Distrital n. 26.851, de 30 de maio de 2006.

18.14.
Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simpliﬁcado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais de que trata a Lei Complementar
Federal nº 123/2006.
19.

CONDIÇÕES GERAIS

19.1.

Os dados armazenados na nuvem da Microso devem estar armazenados em Data Center no Brasil. Não é autorizado o armazenamento das informações da CONTRATANTE em Data Centers fora do território brasileiro.

19.2.

Caso as condições de licenciamento do produto sejam alteradas pelo fabricante, as funcionalidades dos so wares deste Termo de Referência e os quan ta vos deﬁnidos não poderão ser prejudicados.

19.3.

Caso a alteração de licenciamento do produto impliquem em perdas qualita vas e/ou quan ta vas, licenças complementares deverão ser fornecidas ao CONTRATANTE sem custo adicional.

ANEXO B (do Edital)
PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

Qtd.

150

Part
Number
TPA00001

1.341 AAA-

Produto

Família

Menor Preço Unitário por
quantidade

Preço total máximo Preço global máximo
(1 ano)
(3 anos)

O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

O365
F3

R$ 188,24

R$ 28.326,00

R$ 84.708,00

O365E3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL

O365

R$ 1.226,69

R$ 1.644.991,29

R$ 4.934.973,87

10842

PERUSR

E3

10

SY900004

O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

O365
E5

1.491

3R200002

Azure Actv Drctry PremP1 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr

AD P1 R$ 312,95

R$ 2.146,80

R$ 21.468,00

R$ 64.404,00

R$ 466.608,45

R$ 1.399.825,35

ANEXO C (do Edital)
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
A
Empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ(CGC)/MF sob n° __________________________ instalada no (endereço completo), telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este úl mo se
houver, apresenta proposta para "contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso do so ware Microso , pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme especiﬁcações
con das no Termo de Referência e anexos, constantes do ANEXO A do Edital".

LOTE Item PartNumber Descritivo
O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

Unidade

Qtd

1 licença por 03 (três) anos

150

01

TPA-00001

02

AAA-10842 O365E3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR

1 licença por 03 (três) anos

1.341

03

SY9-00004

O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

1 licença por 03 (três) anos

10

04

3R2-00002

Azure Active Directory P1 Premium

1 licença por 03 (três) anos

1.491

1

TOTAL (R$)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (VALOR POR EXTENSO)
1. Validade da Proposta: dias (não inferior a 60 dias).

Valor Unit Valor Total

2. Os Pagamentos deverão ser efetuados no Banco ________ Agência ______ Conta Corrente n° ___________. Obs. As empresas que possuem sede, ﬁliais ou representações no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou superiores
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do contratado junto ao Banco de Brasília S/A - BRB. Dessa forma deverão indicar número da conta corrente a
agência do BRB, em cumprimento ao disposto Decreto n°32.767 de 17 de fevereiro de 2011.
3. Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições ﬁscais, paraﬁscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou
indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta licitação.
4. Declaramos que os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo de Referência e Edital.
5. Declaramos que aceitamos acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 10 do Ar go 65 da Lei n.°8.666/93.
Data da Proposta
Nome, RG/CPF e assinatura do representante da empresa Carimbo do CNPJ/MF

ANEXO D (do Edital)
MODELOS DE DECLARAÇÕES E RELATÓRIOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

1. DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ÓRGÃO/ENTIDADE
PROCESSO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO
LICITANTE
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO
ESTADUAL/DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL
CPF

A pessoa sica ou jurídica acima iden ﬁcada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio
de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.
Brasília, _____ de ______________________ de _______
_______________________________________________

Assinatura

2. DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO À LEI DISTRITAL N° 4.770/2012
Pregão Eletrônico nº__/2020 Departamento de Trânsito do Distrito Federal
A empresa___________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, sediada no endereço_________________________________, telefone/fax nº
_____________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). __________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº ____________________ e do CPF nº
_________________, DECLARA para ﬁns do disposto no ar go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para o Detran-DF, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não
reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão Eletrônico nº __/2020 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal, e que dará o des no legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento
adequados de objetos e resíduos.
............................................
(Local data)
............................................................
(representante)
(Observação: em caso aﬁrma vo, assinalar a ressalva acima)

3. DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO À LEI DISTRITAL N° 6.128/2018
Pregão Eletrônico nº__/2020 Departamento de Trânsito do Distrito Federal
A empresa___________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, sediada no endereço_________________________________, telefone/fax nº
_____________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). __________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº ____________________ e do CPF nº
_________________, DECLARA para ﬁns do disposto na Lei Distrital 6.128, de 1º de março de 2018, que será oportunizado o preenchimento de 2% de vagas de trabalho a serem des nadas a pessoas em situação de rua, para a
contratação objeto do Pregão Eletrônico nº __/2020 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
............................................
(Local data)
............................................................
(representante)
(Observação: em caso aﬁrma vo, assinalar a ressalva acima)

4. DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO À LEI DISTRITAL N° 4.799/2012
Pregão Eletrônico nº__/2020 Departamento de Trânsito do Distrito Federal

A empresa___________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, sediada no endereço_________________________________, telefone/fax nº
_____________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). __________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº ____________________ e do CPF nº
_________________, DECLARA que atende ou que atenderá durante a vigência do contrato ao disposto na Lei Distrital 4.779, de 29 de março de 2012, para a contratação referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº __/2020 Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
............................................
(Local data)
............................................................
(representante)
(Observação: em caso aﬁrma vo, assinalar a ressalva acima)

5. DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO À LEI DISTRITAL N° 6.112/2018
Pregão Eletrônico nº__/2020 Departamento de Trânsito do Distrito Federal
A empresa___________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, sediada no endereço_________________________________, telefone/fax nº
_____________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). __________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº ____________________ e do CPF nº
_________________, DECLARA para ﬁns do disposto no caput ar go 1º e em seu parágrafo 2º, da Lei Distrital 6112/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que possui implantado e/ou implantará até a data da assinatura do
contrato, Programa de Integridade, não cabendo ao Detran-DF nenhum po de ressarcimento dessas despesas, provenientes do objeto do Pregão Eletrônico nº __/2020 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
............................................
(Local data)
............................................................
(representante)
(Observação: em caso aﬁrma vo, assinalar a ressalva acima)

6. DECLARAÇÃO PARA FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
Pregão Eletrônico nº__/2020 Departamento de Trânsito do Distrito Federal
______________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)______________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº _____________________ e o CPF
nº _________________, DECLARA, para ﬁns legais, sob as penas da lei, de que atende aos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248/1991 e nos incisos I ou II ou III do ar go 5º do Decreto Federal nº 7.174/2010, e ainda, se for o
caso, que atende aos requisitos legais para a qualiﬁcação com microempresa ou empresa de pequeno porte.

............................................
(Local data)

..............................................
Representante Legal

RELATÓRIOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
AVALIAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE
(Deverá ser apresentado após assinatura do contrato)

1. RELATÓRIO DE PERFIL
Iden ﬁcação
órgão/en dade contratante:
pessoa jurídica contratada:
CNPJ nº:
Nº do contrato:
Responsável pelas informações prestadas:
CPF nº:
Cargo:
E-mail e telefone do responsável:
I. indicar os setores do mercado em que atua (no Distrito Federal, no Brasil e, conforme aplicável, no exterior).
1. Informar as a vidades desenvolvidas pela pessoa jurídica no Brasil e no exterior, indicando as principais localidades em que atua;
2. Se for sociedade empresária de capital aberto, informar onde são negociados seus valores mobiliários.
II. Apresentar sua estrutura organizacional, hierarquia interna, processo decisório e principais competências de conselhos, diretorias, departamentos ou setores.
1. Apresentar a estrutura de governança da pessoa jurídica, deve-se anexar organograma e copia do contrato/estatuto social registrado;
2. Informar se a pessoa jurídica necessita de autorização ou determinações de outras pessoas jurídicas (matriz ou outra empresa do grupo econômico);
3. Informar se a pessoa jurídica já for condenada administra va ou civilmente por atos corrupção e/ou fraude a licitações e contratos administra vos;
III. Descrever as par cipações societárias em que está envolvida na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.
1. Indicar a composição do capital social da pessoa jurídica, destacando quem são os principais sócios/acionistas e qual o percentual de do por cada um deles;
2. Informar se a pessoa jurídica detém par cipação em outras empresas, destacando quais são e o percentual de do;
3. Informar se a pessoa jurídica integra grupo econômico e, caso posi vo, encaminhar organograma do grupo, bem como informar em que países atuam as demais empresas do grupo;
4. Indicar se a pessoa jurídica realizou ou realiza ou realiza alguma das seguintes operações: fusão, aquisição, incorporação, joint venture, consórcios, parcerias e associações. Caso posi vo, informar quais operações realiza/realizou e a
razão social das demais pessoas jurídicas envolvidas na operação.
IV. Informar o quan ta vo de empregados, funcionários e colaboradores.
Cargo/Perﬁl
Dirigente
Administra vo

Quan dade

Acesso à Internet (sim/não)

Operacional
Estagiários
Terceirizados
Outros
Total

V. Sobre as interações com a administração pública distrital, nacional ou estrangeira, informar:
1. Informar quais autorizações, licenças ou permissões são necessárias para o exercício das a vidades da pessoa jurídica e os órgãos responsáveis pelas respec vas emissões.
2. Informar se a pessoa jurídica exerce uma a vidade regulada e, se for o caso, indicar o ente regulador.
3 Quan ta vo e valores de contratos celebrados ou vigentes com en dades e órgãos públicos brasileiros nos úl mos três anos e a par cipações destes no faturamento anual da jurídica.

Ano

Quan dade de Contratos

Valor

Percentual do faturamento bruto anual

4. Informar se u liza intermediários nas interações com o setor público, destacando a frequência e em quais situações (exemplos: par cipação em licitações, execução de contratos administra vos, obtenção de autorizações, licenças e
permissões, protocolo de documentos, desembaraço aduaneiro) eles são u lizados.
VI. A pessoa jurídica pode ser qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123/2016?
( ) Sim
( ) Não
Faturamento bruto ob do no úl mo ano: R$ ___________________________.
VII. Sobre o Programa de Integridade, informar:
1. Data em que a pessoa jurídica entende que o programa foi ins tuído.
O responsável declara para todos os ﬁns que as informações prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros, estando ciente das sanções cabíveis aquele que prestar informação falsa e apresentar documento falso.
Assinatura do responsável pelas informações
Cidade e data.
AVALIAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE
(Deverá ser apresentado após assinatura do contrato)
2. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE
Iden ﬁcação
órgão/en dade contratante:

pessoa jurídica contratada:
CNPJ nº:
Nº do contrato:
Responsável pelas informações prestadas:
CPF nº:
Cargo:
E-mail e telefone do responsável:
I- Cultura Organizacional de Integridade
1. Sobre a estrutura organizacional da pessoa jurídica e sua relação com a integridade.
1.1. Apresentar documento em que seja possível veriﬁcar a formalização da estrutura organizacional da pessoa jurídica e indicar, caso existam, os locais em que as informações sobre a estrutura organizacional estão disponibilizadas para
os públicos interno e externo.
(Exemplo: contrato / estatuto social, regimento interno ou outro documento oﬁcial que regulamente o funcionamento da pessoa jurídica e demonstre a sua estrutura organizacional. A disponibilização da estrutura organizacional para os
diferentes públicos pode ser comprovada, por exemplo, com o envio de telas da intranet ou com a indicação do link em que as informações estão divulgadas.)
1.2. Informar se a pessoa jurídica possui órgão(s) colegiado(s) para tratar de temas de é ca e integridade, como Comitês e Conselhos de É ca. Caso possua, enviar os regulamentos que regem esse(s) órgão(s) colegiado(s) e documentos
que comprovem o seu funcionamento, como atas de reunião.
2. Sobre o Comprome mento da Alta Direção
2.1. Informar se são adotados critérios de integridade para escolha dos membros da alta direção. Caso existam, enviar o documento formal em que os critérios estão expressamente previstos.
2.2. Informar se existem membros da alta direção envolvidos nos atos inves gados em processos administra vos no GDF. Em caso posi vo, informar se eles permanecem nos cargos da alta direção da pessoa jurídica.
2.3. Informar se os membros da alta direção par cipam das a vidades relacionadas ao Programa de Integridade e apresentar os respec vos documentos comprobatórios.
(Exemplo: aprovação das principais polí cas relacionadas ao Programa de Integridade; supervisão e acompanhamento das a vidades relacionados ao Programa de Integridade; par cipação em treinamentos sobre o Programa de
Integridade).
2.4. Informar se os membros da alta direção manifestam seu apoio ao Programa de Integridade.
Apresentar as cópias das manifestações ou indicar o local em que elas podem ser acessadas. Destacar o conteúdo das mensagens, a frequência com que são feitas, os responsáveis pela sua emissão e o público alvo.
3. Sobre a instância interna responsável pelo Programa de Integridade
3.1. Informar se a pessoa jurídica possui uma instância interna responsável pelas a vidades relacionadas ao programa.
Obs: não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.
Caso possua, os seguintes pontos devem ser destacados no relatório:
- estrutura (formalização de criação da área);
- atribuições (formalização das atribuições, se ela se dedica apenas às a vidades relacionadas ao programa);
- recursos disponíveis (o número de empregados que compõem a instância; se os empregados estão dedicados exclusivamente ou não às a vidades relacionadas ao Programa de Integridade);
- as garan as conferidas aos responsáveis pela instância e a quem eles estão subordinados.
Caso o responsável pela instância tenha a prerroga va de se reportar diretamente à instância mais elevada da pessoa jurídica, é necessário enviar comprovações de que essa prerroga va é de fato exercida, como atas de reunião, e-mails,
comunicados, apresentação de relatórios, etc.
4. Sobre os padrões de conduta e é ca
4.1. Apresentar o(s) documento(s) em que estão estabelecidos os padrões de conduta e é ca esperados de todos os empregados e administradores da pessoa jurídica.
Em geral, esses padrões estão estabelecidos em um Código de É ca, informar quando o documento foi publicado e o responsável pela aprovação.
4.2. Indicar os meios de divulgação do(s) documento(s). Informar a forma de acesso assegurada aos diferentes públicos; indicar se está disponível na internet; indicar as ações de divulgação do documento realizadas nos úl mos (doze)
meses.
4.3. Informar se foram realizados treinamentos sobre esse documento e o público alcançado por esses treinamentos nos úl mos 12 (doze) meses.
4.4. Informar se esse(s) documento(s) ou documento equivalente é aplicável a terceiros (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte).
4.5. Informar como esse documento é disponibilizado a terceiros e se são ofertados treinamentos sobre esse documento para terceiros, sobretudo para agentes intermediários, caso a pessoa jurídica u lize agentes intermediários.

5. Sobre a estrutura para realização de treinamentos relacionados ao Programa de Integridade.
5.1. Apresentar o planejamento dos treinamentos relacionados ao Programa de Integridade, se existente.
5.2. Informar quem são os responsáveis pelo planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação dos treinamentos.
5.3. Apresentar, se existentes, os controles u lizados para veriﬁcar a par cipação dos empregados nos treinamentos.
5.4. Apresentar, se existentes, os mecanismos u lizados para veriﬁcar a retenção dos conteúdos apresentados nos treinamentos.
II - Mecanismos, Polí cas e Procedimentos de Integridade 6. Sobre a realização de análise de riscos para elaboração ou aperfeiçoamento do programa.
6.1. Informar se foi realizada uma análise que contempla expressamente riscos relacionados a corrupção e fraude, destacando, caso tenha sido realizada, os responsáveis pela análise; quando ela foi realizada e se há planejamento
deﬁnido sobre a periodicidade em que deve ser refeita.
7. Sobre a prevenção de ilícitos nas interações com a Administração Pública .
7.1. Apresentar suas polí cas e procedimentos de integridade, destacando aquelas relacionadas à interação com a administração pública, bem como enviar documentos comprobatórios de sua aplicação e monitoramento.
Exemplos de polí cas e procedimentos: brindes e presentes, conﬂito de interesses, contratações de agentes públicos, contatos com agentes públicos em reuniões, ﬁscalizações e outras a vidades.
7.2. Indicar a forma como as polí cas podem ser acessadas pelos empregados.
7.3. Indicar os treinamentos realizados nos úl mos 12 (doze) meses que abordaram os conteúdos dessas polí cas, destacando o público-alvo desses treinamentos. 8. Polí cas e procedimentos especíﬁcos para prevenção de fraudes e
ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administra vos.
8.1. Apresentar, se existentes, as polí cas e procedimentos especíﬁcos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administra vos, bem como enviar documentos que comprovam
sua aplicação e monitoramento.
8.2. Indicar a forma como as polí cas podem ser acessadas pelos empregados.
8.3. Informar se é dada transparência sobre as licitações das quais par cipa e os contratos administra vos que celebra, indicando obrigatoriamente onde os dados podem ser acessados.
9. Precisão, Clareza e Conﬁabilidade dos Registros Contábeis e Demonstrações Financeiras
9.1. Indicar os mecanismos e controles u lizados para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis, bem como a conﬁabilidade dos relatórios e demonstrações ﬁnanceiras produzidos.
Apresentar os ﬂuxos de trabalho para elaboração de lançamentos contábeis; se possui regras que estabelecem segregação de funções e deﬁnição de níveis de aprovação de receitas e despesas; se possui "red ﬂags" durante a realização
de lançamentos contábeis; se exige a veriﬁcação do cumprimento do objeto de contrato para realização de pagamento; se possui auditoria interna e se é subme da à auditoria contábil independente periodicamente.
10. Diligências para contratação e supervisão de terceiros (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.)
10.1. Indicar quais diligências relacionadas ao tema de integridade realizadas para contratação e supervisão de terceiros, bem como enviar documentos que comprovam sua realização.
Destacar a frequência com que as diligências são realizadas e refeitas; os responsáveis pela realização; os impactos que podem causar na contratação.
Caso a pessoa jurídica par cipa ou já tenha par cipado de consórcios, joint ventures, sociedades de propósito especíﬁco ou outros pos de parcerias, indicar se realiza diligências especíﬁcas para seleção do parceiro.
10.2. Informar se insere em seus contratos cláusulas que versam sobre a necessidade de cumprimento de normas é cas e vedação de prá cas de fraude e corrupção (cláusulas an corrupção). Enviar cópias de contratos que comprovam
a aplicação da cláusula.
11. Sobre diligências prévias a processos de fusões e aquisições (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.)
11.1. Indicar se realiza diligências relacionadas ao tema de integridade antes de efetuar operações societárias de fusão e aquisição relacionadas a questões de integridade.
Destacar se as diligências buscam veriﬁcar se as pessoas jurídicas envolvidas nas operações societárias possuem histórico de prá ca de atos lesivos previstos na Lei n. 12.846/2013; se as diligências alcançam os sócios das pessoas
jurídicas envolvidas nas operações; se a instância responsável pelo Programa de Integridade par cipa dessas diligências e da apuração de seus resultados; o impacto das diligências na realização da operação.
12. Canais de denúncia
12.1. Informar se são disponibilizados canais de denúncia para os públicos interno e externo.
Na avaliação, serão considerados:
- o alcance dos canais,
- as garan as oferecidas aos denunciantes,
- a previsão expressa de que os canais podem ser u lizados para realização de denúncias relacionadas à prá ca de atos lesivos previstos na Lei n. 12.846/2013,
- a possibilidade de acompanhamento da denúncia por parte do denunciante.
12.2. Indicar os meios u lizados para apuração e tratamento das denúncias recebidas, bem como as medidas disciplinares a que estão subme dos aqueles que violarem os padrões é cos estabelecidos.
12.3. Apresentar, se existentes, as esta s cas e dados sobre o funcionamento do canal de denúncias. Na avaliação, será considerada a proporcionalidade entre o número de denúncias e número de denúncias apuradas.

13. Monitoramento con nuo do Programa de Integridade visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate dos atos lesivos referidos no art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e na legislação
correlata
13.1. Informar qual instância da empresa é responsável pelo monitoramento do Programa de Integridade.
13.2. Informar as metas e indicadores u lizados na avaliação de efe vidade do Programa de Integridade. Apresentar documento com a deﬁnição de metas a serem alcançadas e indicadores u lizados para aferir a efe vidade do Programa
de Integridade.
13.3. Informar o ﬂuxo de disponibilização de informações sobre o Programa de Integridade.
Apresentar documentos (relatórios, informa vos, etc.) demonstrando a comunicação sobre o monitoramento do Programa de Integridade às partes interessadas, inclusive para a alta gestão da empresa.
13.4. Informar as alterações propostas, a par r do monitoramento con nuo do Programa de Integridade, para o aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate dos atos lesivos.
14. Ações de promoção da cultura é ca e de integridade por meio de eventos, e instrumentos que comprovem a sua realização.
14.1. Informar a programação de eventos relacionados à promoção da cultura é ca e de integridade. Apresentar lista de presenças, registros dos eventos em site/intranet.
III - Atuação da Pessoa Jurídica em Relação ao Ato Lesivo
15. Informar se a pessoa jurídica conseguiu evitar a consumação da infração por meio dos controles previamente existentes.
16. Informar se a pessoa jurídica comunicou esses fatos às autoridades competentes.
17. Informar as ações que foram adotadas em relação aos envolvidos nos atos lesivos.
18. Informar se eles foram afastados dos seus quadros funcionais; ou se foram afastados dos cargos/funções que exerciam; ou, se man dos nos cargos/funções, estão sendo monitorados.
19. Informar se foram adotados novos procedimentos preven vos, ou aperfeiçoados os já existentes, para evitar que o ato lesivo ocorra novamente.
20. Informar se foram realizadas inves gações internas ou contratada organização independentes para veriﬁcar se ocorreram atos semelhantes.
O responsável declara para todos os ﬁns que as informações prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros, estando ciente das sanções cabíveis aquele que prestar informação falsa e apresentar documento falso.
Assinatura do responsável pelas informações
Cidade e data

ANEXO E (do Edital)
DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
Publicação DODF 103, de 31/05/06 – Págs. 5 a 7.

Regula a aplicação de sanções administra vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos ar gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins tuída nos termos da Lei Distrital n° 2.340,
de 12 de abril de 1999, e as competências ins tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações
Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.
SEÇÃO II
DAS ESPÉCIES DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:
a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come da;
b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respec vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.”
SUBSEÇÃO I
DA ADVERTÊNCIA
Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de
compra para o órgão par cipante do Sistema de Registro de Preços;
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.
SUBSEÇÃO II
DA MULTA
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, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 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.
§ 1º A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administra vo, oferecido à contratada a oportunidade de
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no ﬁcação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repar ção interessada, ou no
primeiro dia ú l seguinte.
§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come da, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.
§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus ﬁcado interesse da unidade contratante em admi r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será
penalizado na forma do inciso II do caput deste ar go.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.
Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração;
IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual;
V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos
incisos I e II.
SUBSEÇÃO III
DA SUSPENSÃO
Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro
cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os
prazos a seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer
inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de
forma provisória, ou, em original ou cópia auten cada, de forma deﬁni va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução
do contrato;
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsiﬁcados nas licitações, obje vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
c) receber qualquer das multas previstas no ar go anterior e não efetuar o pagamento.
§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra
para o órgão par cipante do Sistema de Registro de Preços;
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.
§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da
autorização de compra para o órgão par cipante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações
posteriores;
II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em
re rar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador.
§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
SUBSEÇÃO IV
DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo vos informados na instrução processual.
§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo vos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex nção será publicada no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu vo do Distrito Federal, e à
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”
CAPÍTULO II
DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsiﬁcados, ou que por quaisquer outros meios pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do
Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do cer ﬁcado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto.
Parágrafo único. Aplicam-se a este ar go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.
Art. 8º As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou proﬁssionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:
I - tenham sofrido condenação deﬁni va por pra carem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação;
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra cados.
CAPÍTULO III
DO DIREITO DE DEFESA
Art. 9º É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va no ﬁcação.
§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
§3º (Revogado pelo DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006, DODF DE 15/08/06).
§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho mo vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal,
devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o
bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãos ou en dades
da Administração Pública do Distrito Federal.
§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos lamento, na forma do art. 65, §
8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”
CAPÍTULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.
CAPÍTULO V
DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS
Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ﬁcará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das
obrigações licitatórias e/ou contratuais.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade especíﬁca.”
Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de
Preços.
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO F (do Edital)
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020

CONTRATO Nº

/2020

RELATIVO À Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso do so ware
Microso , pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses.
PROCESSO SEI Nº 00055-00045392/2020-71

1.

DAS PARTES
1.1.
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 SAM 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, ZÉLIO MAIA DA ROCHA, brasileiro, portador do CPF nº 375.838.671-34 e da CI nº 942.446 SSP-DF, doravante
denominado
CONTRATANTE,
e
a
________________________________________________.,
CNPJ
nº
___________________,
com
sede
na
________________________________________________________________________________, neste ato legalmente representada pelo Sr. _____________________________, portador do CPF nº _____________________ e da
CI nº ______________________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem ﬁrmar o presente Contrato com fulcro na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, obedecendo às
condições do Termo de Referência e do Edital do Pregão Eletrônico nº __________ constantes nos autos do Processo SEI nº ________________, bem como as seguintes cláusulas:

2.

DO OBJETO
2.1.
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de licenças de uso do so ware Microso , pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições, especiﬁcações, quan dades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência e seus anexos, constantes do Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2020, que é parte integrante do presente Ajuste, independentemente de transcrição.
2.2.

3.

LOTE ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

Unidade

QTDE Part number VALOR

I

01

O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

1 licença por 03 (três) anos

150

TPA-00001

02

O365E3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR

1 licença por 03 (três) anos

1.341

AAA-10842

03

O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

1 licença por 03 (três) anos

10

SY9-00004

04

Azure Active Directory P1 Premium

1 licença por 03 (três) anos

1.491

3R2-00002

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
3.1.

4.

Discriminação do objeto:

O prazo de duração do contrato será de 36 meses consecu vos e ininterruptos, contados da data da úl ma assinatura do instrumento pelas partes, prorrogável na forma do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1.
O valor global do contrato para o período de contratação é de R$ _________________ (______________________________________________), conforme discriminado na proposta da CONTRATADA, Documento SEI
nº________, pago com os recursos procedentes do orçamento vigente do CONTRATANTE, correndo a despesa à conta da Dotação Orçamentária: fonte ________, função _______, Subfunção _______, Programa _________, Meta
_______, SubTítulo ________, Elemento de Despesa _______________ e Nota de Empenho nº NE______ (SEI).
4.2.

O valor mensal es mado é de R$ _________________ (______________________________________________).

4.3.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.4.

Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar nota Fiscal devidamente “atestada” pelo gestor do contrato e observando as especiﬁcidades do termo de referência.

4.5.

O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

4.6.

É vedado o pagamento antecipado.

4.7.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária, quando for o caso.
4.8.

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

4.9.

A multa será descontada do valor total do respec vo contrato; e

4.10.
Se o valor da multa for superior ao valor devido execução do objeto contratual, responderá a Contratada pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

4.11.
Os pagamentos à CONTRATADA deverão se dar em conformidade com a exceção prevista pelo inciso III, do Parágrafo Único do Decreto nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011. Dessa forma a CONTRATADA deverá
indicar o número da conta corrente e da agência em que pretende receber o pagamento.
4.12.
Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha dado causa, haverá incidência de correção monetária sobre o valor devido por índice adotado em lei, ou na falta de previsão especíﬁca, pelo
Índice Geral de Preços do Mercado (IPCA).
4.13.
5.

Deverão ser observadas as instruções e detalhamentos sobre o faturamento e pagamento con dos no Termo de Referência, Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico nº. 24/2020.

DO REAJUSTE
5.1.

6.

7.

Os preços são ﬁxos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.

DAS ALTERAÇÕES
6.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2.

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

6.3.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

DA GARANTIA
7.1.
A CONTRATADA prestará a garan a, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital, cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades, cabendo à mesma optar por uma das seguintes
modalidades:
a)

Caução em dinheiro ou tulo da dívida pública;

b)

Fiança bancária;

c)

Seguro-garan a.

7.1.1.
O prazo para entrega da garan a poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que a jus ﬁca va fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE
antes de expirado o prazo inicial.
7.1.2.
O atraso na entrega superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I
e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993.
7.2.

A garan a corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em conformidade com ar go 56, parágrafo 2º, Lei nº 8.666/93, e a regulamentação vigente.

7.3.

No caso de se prestar caução em dinheiro ou em tulos da dívida pública como garan a, a empresa adjudicatária deverá fazer o devido depósito tendo como beneﬁciário o CONTRATANTE.

7.4.
Caso a CONTRATADA opte por apresentar tulos da dívida pública, estes deverão ter valor de mercado compa vel com o valor a ser garan do no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies
recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.
7.5.
No caso de apresentação de ﬁança bancária como garan a, a mesma deverá ser emi da em nome do CONTRATANTE, devendo constar do instrumento, a renúncia expressa pelo ﬁador, dos bene cios previstos nos
arts. 821, 827, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; art. 130 do Código de Processo Civil; arts. 261 e 262 do Código Comercial.
7.6.

No caso de apresentação de seguro-garan a, este deve ter como beneﬁciário direto, único e exclusivamente, o CONTRATANTE.

7.7.

A garan a apresentada deve prever, expressamente, que, ocorrendo aplicação de multa, após regular processo administra vo, o valor correspondente poderá ser descontado da garan a contratual.
7.7.1.
Se a garan a for u lizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e ampla defesa, a CONTRATADA se obrigará a fazer a respec va
reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for no ﬁcada pelo CONTRATANTE.

7.8.

A CONTRATADA deverá atualizar o prazo da garan a, em caso de prorrogação do contrato, e/ou reforçar em valor proporcional, no caso de reajustamento de preços, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do ato.

7.9.
Em caso de prorrogação da vigência do contrato, em sucessivo período, exigir-se-á nova prestação de garan a nas mesmas condições apresentadas quando da assinatura do contrato, salvo se houver solicitação da
CONTRATADA para mudança na modalidade da garan a, cuja aceitação da modalidade é de exclusiva liberalidade do CONTRATANTE.
7.10.
A garan a prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após a execução do contrato, observado o disposto no art. 56, § 4º, se for o caso, e no art. 73, ambos da Lei nº 8.666/93, e somente ocorrerá ante a
comprovação de que a empresa cumpriu com as obrigações decorrentes da contratação.

8.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.

9.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.

São obrigações da CONTRATADA:
9.1.1.

Executar o objeto em perfeitas condições, conforme proposta apresentada e exigências con das no Edital e anexos;

9.1.2.

Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que pra cada por seus funcionários durante a execução dos serviços ainda que no recinto do CONTRATANTE;

9.1.3.

Atender prontamente qualquer exigência do representante do CONTRATANTE inerente ao objeto do contrato;

9.1.4.

Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

9.1.5.

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, inclusive o transporte;

9.1.6.

Nomear e manter preposto durante toda a garan a, com poderes para intermediar assuntos rela vos ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais;

9.1.7.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, ﬁscais e trabalhistas, existentes ao tempo da contratação ou por vir, resultantes da execução do contrato;

9.1.8.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas para formalizar a presente contratação, inclusive
as seguintes cer dões nega vas:
a)

Cer dão Nega va de Débitos para com o Governo do Distrito Federal conforme Decreto 32.598 de 15/12/2010;

b)

Cer dão Nega va de Débitos – CND, emi da pelo INSS – Ins tuto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/90);

c)

Cer dão Conjunta Rela vos a Tributos Federais e Dívida A va da União expedida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Receita Federal do Brasil;

d)

Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

e)
9.1.9.

10.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1.

11.

Cer dão nega va de débitos trabalhistas – CNDT.
Cumprir demais obrigações con das no Termo de Referência, Anexo A do Pregão Eletrônico nº _______.

São obrigações do CONTRATANTE:
10.1.1.

Designar um ﬁscal a ﬁm de acompanhar e ﬁscalizar a execução do contrato e atestar as faturas, conforme previsto no ar go 67 da Lei 8.666/93;

10.1.2.

Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura dentro dos prazos e condições pactuados;

10.1.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato;

10.1.4.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

10.1.5.

Exigir as cer dões do item 9.1.8 ao longo da execução do contrato, sempre que entender necessário;

10.1.6.

Cumprir demais obrigações con das no Termo de Referência, Anexo A do Pregão Eletrônico nº 24/2020.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1.
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, reduzido a termo no respec vo processo, observado o disposto no ar go 78 da Lei 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências
determinadas pelo ar go 80 da referida Lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

12.

DAS PENALIDADES
12.1.
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Ajuste, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006, que regulamentou a aplicação das sanções administra vas
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações pelos Decretos nº 26.993 de 12/7/2006 e 27.069 de 14/08/2006.
12.2.
A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas neste Contrato, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, serão obedecidos no
âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital, Anexo V.

12.3.
Os atrasos injus ﬁcados na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitarão a CONTRATADA à multa, descontada da garan a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87, da Lei nº. 8.666/93, facultada ao CONTRATANTE, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.

DA GESTÃO CONTRATUAL
13.1.
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.

14.

DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO
14.1.

15.

Para eﬁcácia do presente Contrato deverá o mesmo ser registrado pelo setor competente do DETRAN/DF e publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, às expensas da Autarquia.

DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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.

O teor do Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2020, seus anexos e a proposta da CONTRATADA são partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição.

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).

Pelo CONTRATANTE
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
Pela CONTRATADA
(Representante Legal)
Documento assinado eletronicamente por ZÉLIO MAIA DA ROCHA - Matr.0251234-3,
Diretor(a)-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em 13/11/2020, às 11:52,
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= 50601267 código CRC= 0FC3A370.
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3343-5180
00055-00045392/2020-71
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