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CONTRATO N° 12/2019- DTI/PF

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N"» 12/2019-

DTI/PF QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
REPRESENTADA

JUSTIÇA

E

PELO

MINISTÉRIO

SEGURANÇA

DA

PÚBLICA, POR

INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO DA POLÍCIA
FEDERAL

E

A

EMPRESA

BRASOFTWARE

INFORMÁTICA LTDA.

A União, representada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por Intermédio da Diretoria de

Tecnologia da Informação e Inovação da POLÍCIA FEDERAL, com sede no SAIS Quadra 07 Lote
23 Edifício DTI, na cidade de Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n® 00.394.494/0080-30, neste ato
representado(a) pelo(a) Diretor de Tecnologia da Informação e Inovação - Substituto, o Sr.

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, Perito Criminal Federal, no uso das atribuições que lhe confere
a Portaria n® 1.257, de 21 de junho de 2019, da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União em 25 de junho de 2019, Edição 120, Seção
02, Página 44, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) empresa
BRASOFTWARE

INFORMÁTICA LTDA inscrito(a) no GNPJ/MF sob o n® 57.142.978/0001-05, sediado(a) na Rua
Marina La Regina, 227 - 3® andar, Salas 11 a 15 - Centro - Poá-SP - CEP: 08550-210, doravante

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Luiz Fernando Côdo Nascentes,
portador(a) da Carteira de Identidade n® 2223686 SSP-DF e CPF n® 993.352.641-15, tendo em vista
o que consta no Processo n® 08206.001359/2017-56 e em observância às disposições da Lei n®

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n® 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão n® 10/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de licenças de software, aplicativos e
sistemas operacionais, destinados aos equipamentos, estações de trabalho e servidores de

rede da Polícia Federai, incluindo suporte técnico e garantia de atualização das versões até 26
de dezembro de 2021, de acordo com as regras da modalidade "Enterprise Agreement - EA",
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo
e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
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1.2. Discriminação do objeto;

Item SKU

Descrição

AAA-

M365 E3 Addon ShrdSvr ALNG SubsVL

10720

MVL todevIceCoreCal w/OPP

1

269-

OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm

2

12445

KV3-

WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk MVL

00356

Pltfrm

9GA-

CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic

00006

CoreLic

3

11

Valor

unitário(R$)

Quantidade

Valor

Total

(R$)

1.034,67

4.641

4.801.903,47

1.172,35

4.641

5.440.876,35

376,76

4.641

1.748.543,16

632,85

520

329.082,00

Valor Total

12.320.404,98

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1.0 prazo de vigência deste Termo de Contrato tem inicio na data de

encerramento em /1 /2. l^oSio. prorrogável na forma do art. 57, §1®, da Lei n® 8.666, de 1993.
3. CLÁUSULA TERCEIRA -PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 12.320.404,98(doze milhões trezentos e vinte
mii quatrocentos e quatro reais e noventa e oito centavos).
3.2. No vaior 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 integrai do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:200342/00001
Fonte: 01740202227

Programa de Trabalho: 06181208127260001
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Elemento de Despesa:449040
PI: PF99LOOOG19

Nota de Empenho:2019NE800252

5. CLÁUSULA QUINTA- PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e Irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.3. 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.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993.

6.4. 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.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

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

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE,na forma estabelecida no Tenno de Referência.

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO
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11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei n° 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n*^ 8.666, de 1993.

11.5.0 termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE,salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n** 8.666, de 1993, na Lei rf 10.520, de 2002 e demais normas federais de

licitações e contratos administrativos e, subsidiaríamente, segundo as disposições contidas na
Lei n® 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-FORO

%
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15.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federá) para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art.
55,§2° da Lei n® 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. No âmbito das licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo
de itens, somente será admitida as seguintes hipóteses:

a) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos
no certame; ou

b) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço
válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

16.1.1. Constitui irregularidade a aquisição (emissão de empenho) de subconjunto de itens de grupo

adjudicado por preço global para os quais o preço unitário adjudicado ao vencedor do lote não for o
menor lance válido ofertado na disputa relativa ao item.
16.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de 2019.

l^ERT OREIS MON1EIRO NETO
Re rito Crir ninai Fé íderal

Diretor de Tecnologia da

nfo

e Inovação - Substituto

m
Luiz^Pefnandb Côdo Nascentes
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