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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência e Formalização de Contratos

Acordo de Cooperação Técnica n.º nº 001/2020  

 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº  001/2020

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ECONOMIA - SEEC/DF, A REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, RNP E A ASSOCIAÇÃO GIGACANDANGA, VISANDO
COMPARTILHAR INFRAESTRUTURA E CONHECIMENTO NA ÁREA DE REDES ÓPTICAS

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, criada nos termos do Decreto Distrital nº 39.610, de 1º
de janeiro de 2019, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 00.394.684/0001-53, com sede no anexo do Palácio do Buri�, 10º andar,
Brasília-DF, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada por LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA, na qualidade de Subsecretário
de Compras Governamentais, nos termos das atribuições previstas no ar�go 31 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e conforme delegação de
competência prevista na Portaria nº 78/2019-SEFP, de 12 de fevereiro de 2019, e de outro lado, as Organizações da Sociedade Civil, a REDE NACIONAL DE
ENSINO E PESQUISA - RNP, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº 03.508.097/0001-36, com sede na Rua
Lauro Müller nº 116, sala 1103, Bairro Botafogo, CEP 22.290-160, Rio de Janeiro-RJ, neste ato representada por NELSON SIMÕES DA SILVA, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da iden�dade nº 3.461.727, expedida pelo SSP/DF,  e inscrito sob o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº 708.191.577-
91, residente à SQS 104, bloco J, Ap 102, Brasília-DF, CEP nº 70.343-100, que exerce a função de Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO GIGACANDANGA, doravante
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº 30.814.920/0001-04, com sede no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edi�cio
CEFTRU, Bloco B, Sala BT 07/20, Asa Norte, CEP 70910-900, Brasília-DF, neste ato representada por LEONARDO LAZARTE, brasileiro, casado, professor,
portador da iden�dade nº 819.896, expedida pela SSP/DF,  e inscrito sob o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº 507.324.807-44, residente à SMDB,
conjunto 9, lote 2, casa 02, Lago Sul, Brasília-DF, CEP nº 71.680-090, que exerce a função de Diretor Geral, resolvem celebrar este Acordo de Cooperação,
regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº
13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, e demais atos norma�vos aplicáveis, mediante as cláusulas
subsequentes:

 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d7b71f8fb3864fc0aec117bb1e0ea2ca/Decreto_39610_01_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f11bbb5b376e4498b799ee6e0aabbb8c/Portaria_78_12_02_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/Decreto_37843_13_12_2016.html
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Podendo cada uma delas, quando referidas isoladamente, ser denominada “Par�cipe” e quando em conjunto, “Par�cipes”.

Considerando que:

I - A Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2014, denominada de “Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação”, permite uma série de ações para o
incen�vo à pesquisa, ao desenvolvimento cien�fico, à capacitação cien�fica e tecnológica e à inovação, que visam a impulsionar o crescimento do País,
inclusive prevendo em seu ar�go 19 que: “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICTs e as agências de fomento promoverão e
incen�varão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras e em en�dades brasileiras de direito
privado sem fins lucra�vos, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos
específicos e des�nados a apoiar a�vidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das polí�cas industrial e tecnológica
nacional”;

II - A RNP é uma associação civil, qualificada como Organização Social por meio do Decreto nº 4.077/2002, nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de
1998, e atua por meio de Contrato de Gestão estabelecido com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC);

III - A RNP é responsável pela execução do Programa Interministerial Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (PRORNP) do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Cultura (MinC), Ministério da Saúde (MS), Ministério da Defesa (MD), e
Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI), de redes para educação e pesquisa, desenvolve e mantêm
uma infraestrutura nacional avançada de comunicação e colaboração, integrando mais de 1.200 ins�tuições, financia projetos acadêmicos de pesquisa e
desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação  e realiza a capacitação de recursos humanos especializados;

IV - A inicia�va REDECOMEP, Redes Metropolitanas Comunitárias de Educação e Pesquisa, foi concebida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC), com apoio do Ministério da Educação (MEC), e executada pela RNP, para oferecer uma infraestrutura de comunicação,
computação e experimentação de alto desempenho, com capacidade mul�gigabit, baixo custo e autossustentável, visando ampliar o fluxo de dados,
informação e conhecimento entre as ins�tuições de ensino superior e de pesquisa em nível metropolitano;

V - A Redecomep GigaCandanga, inaugurada em 2007, foi implantada no Distrito Federal como parte do projeto nacional REDECOMEP, construída pela
RNP com recursos do MCTIC através de sua Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Convênio FINEP-RNP Nº 01.04.1100.00, e posteriormente
expandida com recursos do MEC, chegando atualmente à grande maioria dos núcleos habitacionais do Distrito Federal;

VI - A gestão da Redecomep GigaCandanga é realizada por seu Comitê Gestor, sendo os custos de operação e manutenção compar�lhados entre as
ins�tuições par�cipes usuárias da rede;

VII – Dada a evolução das redes acadêmicas no Brasil, o Programa Interministerial de Implantação e Manutenção da Rede Nacional para Ensino e Pesquisa
- PRORNP define o Sistema RNP, cons�tuído pela (i) rede nacional Ipê, seus Pontos de Presença (PoP) e Pontos de Agregação; (ii) as Redes Metropolitanas
Comunitárias; (iii) as Organizações Usuárias; e (iv) as Redes de Colaboração de Comunidades, com o obje�vo de oferecer uma ciberinfraestrutura de alto
desempenho para suporte às a�vidades de pesquisa cien�fica e de ensino superior;

VIII – Dada a evolução das redes metropolitanas comunitárias, é desejável que as mesmas a�njam um estágio de ins�tucionalização;

IX - A Associação GigaCandanga é uma associação civil sem fins lucra�vos que congrega um conjunto de ins�tuições de pesquisa e ensino superior que tem
instalações no Distrito Federal, consorciadas para as finalidades descritas em seu estatuto e ins�tucionaliza a Redecomep GigaCandanga, com a qual não se
confunde, com o obje�vo de a�ngir novos patamares de desempenho e ampliação de escopo de serviços;
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X – A SEEC/DF, a RNP e a Associação GigaCandanga têm mútuo interesse na viabilização de uma ciberinfraestrutura autossustentável, robusta e de con�nua
evolução, que sirva de suporte ao ecossistema de pesquisa cien�fica e de ensino superior regional, brasileiro e internacional;

X.1 – A Associação GigaCandanga colabora com o Sistema RNP na qualidade de gestora da Rede Metropolitana GigaCandanga, integrante do referido
sistema como as demais redes metropolitanas comunitárias;

XII - A Associação GigaCandanga tem por obje�vo social o desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias e sua aplicação em soluções inovadoras de
interesse público, u�lizando o potencial das redes digitais avançadas para educação, pesquisa, saúde, defesa, o apoio às polí�cas públicas e o pleno
exercício da cidadania;

XIII - A Associação GigaCandanga abriga em sua estrutura de governança o Comitê Gestor responsável pela gestão estratégica e operacional da Redecomep
GigaCandanga que conecta um conjunto de ins�tuições de ensino superior e pesquisa instaladas no Distrito Federal;

XIV - É atribuição da Associação GigaCandanga o apoio à gestão da infraestrutura de fibras óp�cas que suporta, dentre outras, a atual Redecomep
GigaCandanga, parte da Rede Corpora�va Metropolitana do Distrito Federal - GDFNet e parte da rede de comunicação entre as subestações da CEB,
Companhia Energé�ca de Brasília, denominada em seu conjunto como Rede Metropolitana GigaCandanga;

XV - O êxito de dis�ntas ações conjuntas em Ciência, Tecnologia e Inovação - CTI, entre o MCTIC/RNP e as demais unidades federa�vas aponta para a
oportunidade de uma proposta ar�culada que permita tanto à RNP, quanto ao Distrito Federal, adotar estratégias compar�lhadas mais amplas em redes de
pesquisa e estabelecer uma base sólida para a gestão de CTI através de aplicações de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC avançadas;

XVI - O Distrito Federal, por meio da SEEC/DF, deseja trabalhar em cooperação com a RNP e com a Associação GigaCandanga para estender a sua
infraestrutura de fibras óp�cas à GDFNet, visando contribuir à conexão, por esse meio, de todos os órgãos da administração pública do Distrito Federal;

XVII - Há, entre os Par�cipes, o interesse de compar�lhar tanto a infraestrutura u�lizada pela GDFNet, quanto a que suporta a Rede Metropolitana
GigaCandanga, assim como o planejamento conjunto das extensões que forem realizadas em ambas as redes, melhorando assim a eficiência na u�lização de
recursos públicos e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

RESOLVEM, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACORDO), que será executado com
observância das condições constantes das cláusulas seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente ACORDO tem por objeto promover a mútua cooperação entre os Par�cipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às
redes de comunicação e uso de TIC avançadas, que contribuam para a consolidação e integração do Sistema Distrital e Nacional de CT&I, Ciência, Tecnologia
e Inovação, para o desenvolvimento de ações de interesse conjunto do Distrito Federal, da Associação GigaCandanga e da RNP para a consecução das
polí�cas públicas que conduzem, buscando a sinergia destas ações e o compar�lhamento dos recursos envolvidos, por meio de:

Desenvolvimento de projetos e estudos conjuntos em áreas de interesse comum, incluindo experimentações, par�cularmente aqueles que �verem
impactos posi�vos e relevantes para a expansão das infraestruturas de telecomunicações e ampliação dos serviços de cada um dos Par�cipes;

Integração, cessão, construção, compar�lhamento, manutenção e sustentabilidade de infraestruturas de telecomunicações e espaços �sicos para
alocação de equipamentos, visando à o�mização do uso desses recursos
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Prospecção, modelagem e u�lização de soluções de colaboração mútua que possibilitem es�mular e incrementar a aplicação de novas tecnologias
como fator de desenvolvimento do Distrito Federal e do País.

Capacitação de recursos humanos em TIC.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ESCOPO DAS ATIVIDADES 
Fazem parte do escopo de a�vidades deste ACORDO, as ações decorrentes de seu objeto:

Compar�lhamento da infraestrutura de dutos, postes e fibras óp�cas no âmbito das redes dos Par�cipes, para interligação das diversas en�dades e
órgãos públicos que se enquadram em suas diretrizes e seus obje�vos específicos;

O�mização e uso eficiente dos recursos públicos, mediante o compar�lhamento de dutos e fibras óp�cas existentes;

Compar�lhamento de conhecimento e capacidades que apoiem os processos de disseminação de informações e o acesso aos serviços de governo
eletrônico;

Ampliação e a disponibilização de serviços para a sociedade do DF por parte dos órgãos da administração pública do DF e das ins�tuições de pesquisa
e de ensino superior.

Fortalecimento da visão estratégica planejando a expansão da rede em conjunto;

Atendimento a outras demandas sociais com disponibilização de infraestrutura.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA OPERACIONALIZAÇÃO

3.1 - O presente ACORDO será operacionalizado mediante a realização de ações necessárias à consecução dos obje�vos propostos, a serem definidas por
meio de PLANOS DE TRABALHO, para desenvolvimento destas ações, incluindo detalhamento do escopo, prazo, custos envolvidos e resultados a serem
alcançados por estas ações.

3.2 - De acordo com as caracterís�cas dos programas e a�vidades originárias deste instrumento, os Par�cipes poderão, no seu âmbito administra�vo,
envolver outros órgãos e en�dades na sua execução, que deverão designar o responsável pela coordenação da execução do programa ou a�vidade.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RESULTADOS 
São resultados esperados a par�r do desenvolvimento das ações decorrentes do presente ACORDO:

Racionalização na u�lização de recursos públicos e redução de custos com infraestrutura e serviços de comunicação de dados, para o Distrito Federal
(DF) e para as ins�tuições que são parte da Redecomep GigaCandanga;

Expansão da Redecomep GigaCandanga, com inclusão de outras ins�tuições de pesquisa e de ensino superior na região do Distrito Federal (DF);
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Consolidação e expansão da GDFNet, estendendo-se às diversas regiões administra�vas;

Desenvolvimento de soluções de conec�vidade, aplicações e integração de redes na região.

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS. 
Cons�tuem partes integrantes deste ACORDO os seguintes documentos, como se nele es�vessem transcritos, cujo teor os Par�cipes declaram ter pleno
conhecimento:

ANEXO I: PLANO DE TRABALHO;

ANEXO II: MAPA DA REDE GDFNet;

ANEXO III: MAPA DA REDE GigaCandanga;

ANEXO IV: DEFINIÇÕES. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ETAPAS E FASES DE EXECUÇÃO

6.1.      As etapas e fases de execução serão fixadas mediante anexos específicos que detalharão a abrangência de cada compar�lhamento acordado.

6.2.      O Anexo I detalha os elementos que serão compar�lhados nesta fase inicial do acordo.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente ACORDO vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente Instrumento, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre os Par�cipes através de TERMO ADITIVO.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTÍCIPES

8.1 - Os Par�cipes promoverão o intercâmbio de estudos e informações técnicas, bem como a organização de meios adequados à execução do objeto do
presente ACORDO.

8.2 - Os Par�cipes trocarão informações técnicas para a integração, cessão e ou compar�lhamento de suas respec�vas infraestruturas de telecomunicações
e espaços �sicos para alocação de equipamentos.

8.3 - Os Par�cipes designarão um grupo de trabalho formado por seus representantes, com autonomia para elaborar e definir as respec�vas a�vidades dos
PLANOS DE TRABALHO destes termos.

8.4 - Nenhum dos Par�cipes responderá ao outro, pelos prejuízos advindos de caso fortuito ou força maior, hipótese em que cada um arcará com suas
despesas rela�vas à reposição ou reparação de suas próprias instalações.
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8.5 - No caso de prejuízos causados comprovadamente por imperícia, negligência ou imprudência, o Par�cipe causador deverá arcar com todas as despesas
rela�vas à reposição ou reparação das instalações do Par�cipe prejudicado.

8.6.      São atribuições comuns aos Par�cipes:

Comunicar aos demais Par�cipes sempre que houver expansão de suas respec�vas redes, promovendo o aproveitamento conjunto da nova
infraestrutura sempre que for de interesse das demais partes;

Atualizar periodicamente as bases de dados sobre traçado e topologia �sica das redes, assim como de alocação de fibras e compar�lhar esta
informação com os demais Par�cipes ;

Comunicar aos demais Par�cipes sempre que houver uma intervenção em infraestrutura compar�lhada, especialmente quando possa afetar as
demais redes;

Zelar pela aplicação das melhores prá�cas de operação, manutenção preven�va e corre�va, documentação e atualização da infraestrutura comum.

8.7.      São atribuições do DF:

Realizar a cessão de fibras óp�cas e o compar�lhamento da rede de dutos que compõem a GDFNet de propriedade do Distrito Federal (DF) para a
Associação GigaCandanga e para a RNP, limitada ao quan�ta�vo da rede existente, incluindo seus acessos, mediante análise de viabilidade técnica e
desde que não interfira no acesso dos demais órgãos já conectados a essa rede;

Fomentar junto à Companhia Energé�ca de Brasília, CEB, a possibilidade de passagem dos cabos da infraestrutura de fibras óp�cas de ambas as redes,
a GDFNet e a Redecomep GigaCandanga na infraestrutura da CEB;

Garan�r a manutenção preven�va e corre�va da infraestrutura de dutos e cabos de fibras óp�cas de sua propriedade, compar�lhados com a
Redecomep GigaCandanga e com a RPN, integrantes deste ACORDO, localizadas nos trechos sob sua responsabilidade;

Realizar reuniões de planejamento técnico integrado da Redecomep GigaCandanga juntamente com a RNP e a Associação GigaCandanga;

Apresentar previamente à parceira o detalhamento técnico dos pontos de fusão, da topologia da rede e das redundâncias a serem estabelecidas para
a Redecomep GigaCandanga e para a RNP;

Realizar testes sistêmicos das redes compar�lhadas com a RNP para uso da Redecomep Gigacandanga, em conjunto com a Associação GigaCandanga;

Comunicar por escrito à Associação GigaCandanga, à RNP e ao Núcleo de Operações e Comunicação, NOC, da Redecomep GigaCandanga, todas as
alterações na rede que possam afetar a infraestrutura comum e que não puderem ser objeto do planejamento técnico integrado, com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da data de sua efe�vação e com nível de detalhamento que permita conhecer inclusive os efeitos da referida alteração,
sendo que qualquer interrupção na conec�vidade da rede que se fizer necessária deverá ser previamente acordada e agendada com a Associação
GigaCandanga e com o NOC da Redecomep GigaCandanga;

Comunicar por escrito à Associação GigaCandanga, à RNP e ao NOC da Redecomep GigaCandanga as eventuais intervenções programadas para
manutenção da infraestrutura compar�lhada objeto do presente ACORDO, com antecedência mínima de 7 (sete) dias;
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Garan�r que os equipamentos e instalações estejam em conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações,
ANATEL e as polí�cas de segurança do Distrito Federal;

Informar à Associação GigaCandanga, à RNP e ao NOC da Redecomep GigaCandanga os dados técnicos solicitados relacionados à u�lização da
infraestrutura compar�lhada;

Comunicar à Associação GigaCandanga, à RNP e ao NOC da Redecomep GigaCandanga, imediatamente após o seu recebimento, qualquer
reclamação, no�ficação, in�mação ou interpelação relacionadas ao compar�lhamento de sua infraestrutura ou instalações;

Zelar pela integridade da infraestrutura e dos equipamentos de propriedade da RNP e da Associação GigaCandanga e de terceiros durante a u�lização
da rede; e

Não se escusar da obrigação de proceder à análise de solicitação de alteração quando apresentada pelos demais par�cipes.

8.8.      São atribuições da Associação GigaCandanga:

Zelar pela integridade da infraestrutura e equipamentos de propriedade da RNP, do GDF e de terceiros, sob sua responsabilidade, para operação da
Redecomep GigaCandanga, durante a vigência do ACORDO;

Não se escusar da obrigação de proceder à análise de solicitação de alteração quando apresentada por outros Par�cipes;

Providenciar a manutenção preven�va e corre�va da infraestrutura de dutos e cabos de fibras óp�cas da Redecomep GigaCandanga integrantes deste
ACORDO, localizadas nos trechos sob sua responsabilidade;

Realizar reuniões de planejamento técnico integrado com o DF, SEEC/DF;

Realizar testes sistêmicos das redes em conjunto com o DF, responsável pela GDFNet;

Comunicar por escrito ao DF e ao Centro de Operações (NOC) da GDFNet e todas as alterações na rede que possam afetar a infraestrutura da GDFNet
e que não puderem ser objeto do planejamento técnico integrado, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de sua efe�vação e com
nível de detalhamento que permita conhecer inclusive os efeitos da referida alteração, sendo que qualquer parada precisará ser previamente
acordada e agendada com o Distrito Federal;

Comunicar por escrito ao DF, ao NOC da GDFNet e ao NOC da Redecomep GigaCandanga, as eventuais intervenções programadas para manutenção
da rede objeto do presente ACORDO, com antecedência mínima de 7 (sete) dias;

Garan�r que os equipamentos e instalações estejam em conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações,
ANATEL e as polí�cas de segurança do Distrito Federal;

Informar ao NOC da GDFNet os dados técnicos solicitados relacionados à u�lização da infraestrutura compar�lhada;

Comunicar ao DF, ao NOC da GDFNet e ao NOC da Redecomep GigaCandanga, imediatamente após o seu recebimento, qualquer reclamação,
no�ficação, in�mação ou interpelação relacionada ao compar�lhamento de sua infraestrutura ou instalações;

Zelar pela integridade da infraestrutura e dos equipamentos de propriedade do DF e de terceiros, quando da manutenção dos cabos e equipamentos;
e
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Não se escusar da obrigação de proceder à análise de solicitação de alteração quando apresentada pelos outros Par�cipes.

8.9.      São atribuições da RNP:

1. Realizar a cessão de fibras óp�cas e compar�lhamento da rede de dutos da GigaCandanga, limitada ao quan�ta�vo da rede existente, incluindo
seus acessos, mediante análise de viabilidade técnica e desde que não interfira no acesso dos demais órgãos já conectados a essa rede;
2. Prover a cessão inicial de 2 (dois) pares de fibras apagadas de sua propriedade da Redecomep Gigacandanga, para uso da rede GDFNet;
3. Zelar pela integridade da infraestrutura e equipamentos de propriedade do DF e de terceiros durante a instalação da GigaCandanga;
4. Não se escusar da obrigação de proceder à análise de solicitação de alteração quando apresentada por outros Par�cipes.

 

CLÁUSULA NONA – DO COMPARTILHAMENTO DA INFRAESTRUTURA

9.1 - O DF, a Associação GigaCandanga e a RNP se comprometem a compar�lhar suas respec�vas infraestruturas de dutos e fibras óp�cas no DF,
atualmente existentes, bem como as que vierem a ser implementadas no futuro, conforme disponibilidade de fibras nos cabos e mediante análise de
viabilidade que verifique o não comprome�mento do acesso às ins�tuições ou órgãos alvos da rede específica. As eventuais mudanças estruturais para
expansão futura da rede serão objeto de estudo, deliberação e proposição a ser apresentada em relatório técnico por parte da Comissão Técnica e
Administra�va da Rede Compar�lhada a ser criada pelos Par�cipes.

9.2 - Fica expressamente vedada a u�lização de qualquer recurso advindo deste ACORDO para fins comerciais próprios ou de terceiros.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS

10.1 - Os Par�cipes empreenderão seus melhores esforços no sen�do de dirimir, de forma amigável, quaisquer conflitos de interesses que possam surgir em
decorrência da execução deste ACORDO.

10.2 - Os conflitos que não puderem ser dirimidos de forma amigável serão subme�dos ao Poder Judiciário.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS NOTIFICAÇÕES E DOS ADMINISTRADORES

11.1 - Todas as no�ficações, relatórios e outros comunicados relacionados a este ACORDO devem ser efetuados por escrito, através de correspondência
digital ou carta, e encaminhados pessoalmente, ou mediante serviços com comprovação de recebimento, sendo considerados recebidos na data da entrega
ao representante devidamente designado pelos Par�cipes.

11.2 - Para melhor agilidade na comunicação, os Par�cipes aceitarão como documentos originais, os enviados por correspondência digital, entretanto, cada
um dos Par�cipes deverá, posteriormente, em até 5 (cinco) dias, enviar os documentos originais assinados, via correio, ao portador, com comprovante de
recebimento.

11.3 - A RNP, a SEEC/DF e a Associação GigaCandanga indicarão, na data de assinatura, representantes autorizados que deverão ser o ponto de contato
entre os Par�cipes para o gerenciamento e no�ficações deste ACORDO, com total autonomia para definir as a�vidades de Planos de Trabalho decorrentes.
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11.4 - Cada Par�cipe, por meio de seu representante autorizado, poderá, mediante aviso por escrito a outra Par�cipe, com cópia para o representante legal
da Par�cipe remetente, designar novos representantes autorizados do ACORDO e novos endereços para contato, em subs�tuição aos designados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

12.1 - Os direitos de propriedade intelectual e industrial de �tularidade de cada um dos Par�cipes, desenvolvidos ou modificados durante a vigência deste
ACORDO, permanecerão como propriedade individual do respec�vo Par�cipe.

12.2 - Nenhum direito de propriedade intelectual e industrial atualmente existente, ou que venha a ser adquirido ou licenciado por uma Par�cipe, será
outorgado a outra Par�cipe em virtude deste ACORDO ou de seu cumprimento.

12.3 - Cada Par�cipe será responsável, sem nenhum ônus adicional à outra Par�cipe, pela obtenção das licenças rela�vas à propriedade intelectual ou
industrial de terceiros, usadas para o cumprimento de suas respec�vas responsabilidades neste ACORDO.

12.4 - Salvo acordo em contrário por escrito, nenhum Par�cipe poderá publicar ou usar logo�po, marca ou patente registrados pelo outro Par�cipe.

12.5 - As marcas registradas por qualquer dos Par�cipes para iden�ficar seus produtos e serviços, bem como os logo�pos registrados pelos Par�cipes, são
de propriedade de cada uma delas.

12.6 - Os outros Par�cipes, seus empregados ou en�dades terceirizadas não terão quaisquer direitos rela�vamente a essas marcas ou logo�pos, exceto na
medida expressamente estabelecida no presente ACORDO ou conforme posteriormente especificado por escrito.

12.7 - Nenhuma Par�cipe poderá produzir, publicar ou distribuir folheto de divulgação ou qualquer outra publicação rela�va a outra Par�cipe ou suas
coligadas a este ACORDO, sem autorização prévia e por escrito da outra Par�cipe.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

13.1 - Os Par�cipes se obrigam a tratar de forma confidencial todos os dados e ou informações, inclusive aquelas que possam ser u�lizadas no mercado de
valores mobiliários, plantas, croquis, desenhos, segredos comerciais, segredos industriais, marcas, criações, especificações técnicas e comerciais do outro
Par�cipe, aos quais venham a ter acesso por força deste ACORDO ou dos instrumentos decorrentes, obrigando-se a não permi�rem que nenhum de seus
empregados, servidores, representantes, terceiros sob sua responsabilidade façam uso destas Informações Confidenciais.

13.2 - Obrigam-se, ainda, os Par�cipes a manterem esta confidencialidade pelo período de 3 (três) anos após o término da vigência deste ACORDO, bem
como do término da vigência dos instrumentos dele decorrentes e, em casos de informações que possam impactar no mercado de valores mobiliários pelo
prazo adicional em que as informações ainda permanecerem confidenciais.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUB-ROGAÇÃO

14.1 - Um Par�cipe somente poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente ACORDO, ou quaisquer direitos ou responsabilidades dele
decorrentes, mediante prévia autorização por escrito dos demais Par�cipes, exceto nas hipóteses previstas a seguir.
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14.2 - O presente ACORDO obriga os Par�cipes e seus sucessores, no caso de reestruturação societária ou estatutária de qualquer dos Par�cipes, dentro
das modalidades previstas na legislação aplicável, a en�dade sucessora a se sub-rogar em todos direitos e responsabilidades assumidas neste ACORDO.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RELACIONAMENTO ENTRE OS PARTÍCIPES

15.1 - Em todas as questões rela�vas ao presente ACORDO, cada um dos Par�cipes agirá como Par�cipe independente. Nenhum dos Par�cipes poderá
declarar que possui qualquer autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação, expressa ou implícita, em nome do outro Par�cipe, nem representar o
outro Par�cipe como agente, funcionário, representante ou qualquer outra função.

15.2 - Este ACORDO não cria relação de parceria ou representação comercial entre os par�cipes e a RNP, sendo que cada um deles inteiramente
responsável por seus atos e responsabilidades, não podendo qualquer disposição deste ACORDO ser interpretada no sen�do de criar vínculo entre os
Par�cipes, bem como qualquer vínculo emprega�cio entre os empregados e/ou contratados de um Par�cipe a outro.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 - São mo�vos de rescisão imediata do presente ACORDO, independentemente de qualquer no�ficação nesse sen�do:

16.1.1 - Decretação de falência, homologação de recuperação judicial e dissolução judicial ou extrajudicial dos Par�cipes, independentemente de
no�ficação e/ou interpelação;

16.1.2 - Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impedi�va da execução do instrumento contratual, por um período de
tempo maior que 03 (três) meses;

16.1.3 - Descumprimento por qualquer dos Par�cipes das cláusulas e/ou condições previstas neste ACORDO.

16.1.4 - Denúncia, mediante no�ficação emi�da com, no mínimo, 60 dias de antecedência.

16.2 - No caso de descumprimento de qualquer das responsabilidades por qualquer um dos Par�cipes, o Par�cipe lesado poderá rescindir de pleno direito
este ACORDO, sem prejuízo da cobrança de eventuais débitos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DOS RECURSOS FINANCEIROS

17.1 -  O presente ACORDO não contempla repasse de recursos financeiros entre os Par�cipes, devendo cada qual arcar com as despesas necessárias ao
cumprimento de suas atribuições com recursos próprios previstos em dotação orçamentária da en�dade responsável, de acordo com o planejamento das
etapas de expansão, confeccionando documento específico para as contratações. Com relação ao Distrito Federal, especificamente, impõe-se que o
processo seja subme�do à análise da Procuradoria-Geral do DF.

17.2 - Quanto aos custos diretos com a operacionalização da cooperação técnica, a SEEC/DF, por meio da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação - SUTIC, dispõe de quadro de servidores técnicos e estrutura compa�vel e adequada para a gestão da infraestrutura de TI do DF e da Rede
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GDFNet. Não se faz per�nente citar ou fazer referência a dotação orçamentária uma vez que toda a estratégia de gestão, ampliação e manutenção da Rede
GDFNet já se encontra em andamento conforme o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, aliado ao Planejamento Estratégico da SEEC/DF.

17.3 - Fica estabelecido, porém, que o surgimento de a�vidades que requeiram o repasse de recursos, de um Par�cipe ao outro, implicará na elaboração de
instrumentos específicos, a serem aprovados pelos signatários em acordos bilaterais ou mul�laterais, conforme o caso, observada a legislação em vigor, em
especial a Instrução Norma�va nº 01/2005 – CGDF, o trâmite correspondente, bem como a prévia apreciação da Procuradoria-Geral do DF.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

18.1 - As condições estabelecidas no presente instrumento poderão ser alteradas, mediante a celebração de Termos Adi�vos, com as devidas jus�fica�vas,
mediante proposta a ser apresentada pelos Par�cipes, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias anteriores à data em que se pretenda implementar as alterações,
dentro da vigência do instrumento.

18.2 - Fica vedado o aditamento do presente ACORDO com o intuito de alterar o seu objeto, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente que
o pra�cou.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - O disposto no presente ACORDO não deve resultar em prejuízo ao cumprimento de parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio
ambiente, estabelecidos pelas Agências e demais órgãos competentes, nem para a RNP, nem para a Associação Gigacandanga e nem SEEC/DF, assim como
de responsabilidades associadas às concessões, permissões ou autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder Concedente e de boas prá�cas
internacionais para prestação dos serviços de transporte e de telecomunicações.

19.2 - Qualquer omissão ou tolerância pelos Par�cipes, quanto à exigência do estrito cumprimento de quaisquer das disposições ou condições estabelecidas
neste ACORDO, ou quanto ao exercício dos direitos dele decorrentes, não poderá ser considerado por nenhum dos Par�cipes como renúncia ou novação a
tais disposições ou direitos.

19.3 - Os bens que, eventualmente, vierem a ser disponibilizados pelos par�cipes para o cumprimento deste ajuste deverão ser res�tuídos de imediato à
parte proprietária no caso de rescisão, denúncia ou ao fim da vigência deste, salvo expressa disposição em contrário.

19.4 - Havendo irregularidades no cumprimento deste instrumento, deverá ser comunicada a Ouvidoria de Combate à Corrupção, na forma disposta no
Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DO FORO

Os Par�cipes elegem o foro da cidade de Brasília para dirimir as dúvidas oriundas deste ACORDO, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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PELO DISTRITO FEDERAL:

_____________________________________________ 
LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA  

Subsecretário de Compras Governamentais 
 

PELA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP:

_____________________________________________ 
NELSON SIMÕES DA SILVA   

Diretor Geral 
 

PELA ASSOCIAÇÃO GIGACANDANGA

_____________________________________________ 
LEONARDO LAZARTE     

Diretor Geral 
 

 

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS
Órgão / En�dade Proponente

Secretaria de Estado de Economia do DF
CNPJ

00.394.684/0001-53
ESFERA ADMINISTRATIVA

Poder Execu�vo
UNIDADE OPERACIONAL

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC-DF
RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

Márcia Sabino Duarte - Subsecretária de Tecnologia da Informação e
Comunicação - SEEC/SEGEA/SUTIC;

Leonardo Lazarte - Diretor Geral - Associação GigaCandanga;

Nelson Simões - Diretor Geral - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

 

Endereço do Órgão / En�dade
Zona Cívico Administra�va - Anexo do Palácio do Buri� – 10º andar

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70075-900

DDD/Telefone
61-3414-6102
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DDD/Fax
(61) 2021-1440

E-mail
gabinete@sefp.df.gov.br

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Acordo de Cooperação Técnica entre Associação GigaCandanga, RNP e SEEC/GDF

Período de Execução
Início

NOV/2019
Término

NOV/2024
Iden�ficação do Objeto

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por obje�vo estabelecer uma parceria entre o Distrito Federal - DF, por intermédio da Secretaria de
Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC, a RNP e a Associação GigaCandanga, visando promover a colaboração e intercâmbio nas seguintes
áreas: (i) compar�lhamento de infraestrutura de redes digitais de dados, em especial dutos e fibras óp�cas; (ii) planejamento conjunto de
expansão e u�lização da infraestrutura de interesse comum das partes; (iii) uso dos serviços das redes GDFNet e da Redecomep GigaCandanga.

Local da realização do objeto

Brasília – DF

Público A�ngido (Quan�dade e perfil do público alvo a�ngido)

Pela Redecomep GigaCandanga, a comunidade de pesquisa e educação da região do DF; pela GDFNet, os organismos do GDF.

Jus�fica�va da proposição
 

A SEEC desenvolve projetos de Tecnologia a fim de proporcionar aos Órgãos do DF o acesso a recursos tecnológicos, quais sejam os interesses
deste, e a interligação de todos os Órgãos do Distrito Federal. A RNP e a Associação GigaCandanga oferecem infraestrutura de fibras óp�cas para
interligação das ins�tuições de pesquisa e ensino superior no DF, rede denominada Redecomep GigaCandanga.

 

São finalidades deste Acordo de Cooperação Técnica:

 

1. permi�r a o�mização e o uso eficiente dos recursos públicos por intermédio da u�lização compar�lhada da infraestrutura da Redecomep
GigaCandanga pelo Governo Distrito Federal;

2. apoiar a disseminação de informações e o acesso aos serviços de governo eletrônico;

3. promover a capacitação e o aperfeiçoamento de competências dos servidores distritais em contratações de Soluções de TI, em
conformidade com as normas vigentes, por meio do compar�lhamento de conhecimentos;

4. ampliar a disponibilização de serviços aos órgãos da administração pública distrital;

3 - METAS e ETAPAS
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Metas

I. criar uma Comissão Técnica e Administra�va da Rede Compar�lhada, tendo em sua composição membros dos par�cipes, para deliberação de assuntos de
interesse técnico e/ou administra�vo

II. racionalização de custos do DF com infraestrutura e serviços de telecomunicação

III. compar�lhamento de dutos e fibras óp�cas no âmbito das redes dos par�cipes, para interligação das diversas en�dades e órgãos públicos que se enquadram
em suas diretrizes e seus obje�vos específicos

Etapas
I. definir membros da Comissão Técnica e Administra�va
II permi�r a u�lização dos serviços pelo GDF da infraestrutura da Redecomep GigaCandanga

III atuar de forma a mediar negociação de acesso da Associação GigaCandanga à infraestrutura de postes e dutos da Companhia Energé�ca de Brasília – CEB
para uso e expansão da Redecomep GigaCandanga

IV compar�lhar dutos e fibras óp�cas de ambas as redes 
V es�mular a capacitação de servidores nos processos de soluções de TI por meio de trocas de experiências e registros de conhecimentos técnicos
VI incen�var a par�cipação de servidores em eventos, workshops e seminários sobre o processo de contratação de soluções de TI

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META / ETAPA)

META/ETAPA
CRONOGRAMA ANUAL (Meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II.a / IV/ VI (Redecomep GigaCandanga) X X X X X X X X X X X X

II.b (Redecomep GigaCandanga) X X X X X X X X X X X X
III/ V (Redecomep GigaCandanga e GDF-Net) X X X X X X X X X X X X

VIII.a / IX.a  (Compar�lhamento de experiências em Soluções de TI)    X X X X X X X X X
VIII.b / IX.b  (Aprimoramento em Soluções de TI)    X X X X X X X X X

OBSERVAÇÃO: as Metas e Etapas estabelecidas neste Plano de Trabalho poderão ser anualmente revistas, aprimoradas ou reformuladas de acordo
com o curso de atividades realizadas, bem como o seu Cronograma de Execução.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O presente Termo de Adesão não contempla repasse de recursos financeiros entre os PARTÍCIPES, devendo cada uma deles arcar com as despesas necessárias ao
cumprimento de suas atribuições com recursos próprios, segundo o disposto na Lei 8.666/93, ficando estabelecido, porém, que o surgimento de a�vidades que

requeiram o repasse de recursos, de uma parte à outra, implicará a elaboração de instrumentos específicos, a serem aprovados pelas signatárias em acordos
bilaterais ou mul�laterais, conforme o caso, observada a legislação em vigor e o trâmite correspondente.

 

 

ANEXO II
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ANEXO III

MAPA DA REDE GigaCandanga

A infraestrutura atual de fibras óp�cas da Redecomep GigaCandanga abrange a Esplanada dos Ministérios, Asa Norte, Asa Sul e as cidades
satélites: Gama, Samambaia, Tagua�nga, Ceilândia, Sobradinho e Planal�na.
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ANEXO IV
DEFINIÇÕES 
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Para os fins deste Acordo de Cooperação Técnica, são adotadas as seguintes definições:

a) BACKBONE: parte central de uma rede de comunicação;

b) INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDECOMEP-DF: consiste em um anel óp�co interligando órgãos da administração pública situados na Esplanada
dos Ministérios, Setor de Autarquias Sul e Norte, Setor Bancário Sul e Norte e Setor de Grandes Áreas Norte, L2 Sul e Norte, W3 Norte, Setor Policial
Sul, Setor de Indústrias Gráficas, Setor Comercial Sul, Setor Terminal Norte e Setor Militar Urbano;

c) ACESSO: rede de cabos que conecta os clientes ao backbone;

d) PARCEIRO PROPRIETÁRIO (PP): par�cipe que detém a propriedade e realiza o compar�lhamento da rede de dutos e/ou a cessão de fibras
óp�cas ao parceiro usuário;

e) PARCEIRO USUÁRIO (PU): par�cipe que u�liza a rede de dutos e/ou as fibras óp�cas cedidas do parceiro proprietário;

f) FIBRA ÓTICA CEDIDA: conjunto de fibras óp�cas do PP des�nado à u�lização pelo PU;

g) REDE DE DUTOS COMPARTILHADA: rede de dutos do PP compar�lhada com o PU;

h) REDECOMEP: Rede Comunitária de Educação e Pesquisa, composta de infraestrutura de fibras óp�cas de propriedade da RNP ou a ela
disponibilizada, que interliga os órgãos e en�dades de ensino e pesquisa;

i) REDECOMEP-DF: Rede Comunitária de Educação e Pesquisa, localizada no Distrito Federal e coordenada pela FUB, abrangendo o anel óp�co
definido na INFRAESTRUTURA FÍSICA;

j) Redecomep GigaCandanga ou simplesmente GigacCandanga: nome de fantasia da REDECOMEP-DF;

k) PROJETO EXECUTIVO: é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra;

l) PROJETO DE INSTALAÇÃO (as built): documentação final do projeto efe�vamente executado na infraestrutura compar�lhada na rede do PP;

m) GDFNet: Rede Metropolitana do Distrito Federal;

n) FUB: Fundação Universidade de Brasília;

o) UnB: Universidade de Brasília;

p) SEFP: Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF;

q) DF: Distrito Federal;

r) CEB: Companhia Energé�ca de Brasília, sociedade de economia mista, qualificada neste Acordo de Cooperação como Interveniente, em razão
da cessão de uso de servidões administra�vas de sua propriedade;

s) SPB: Portal do So�ware Público Brasileiro.

t) RNP: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa: Associação Civil, qualificada como Organização Social do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, MCTIC.
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Documento assinado eletronicamente por Leonardo Lazarte, Usuário Externo, em 05/03/2020,
às 17:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nelson Simões da Silva, Usuário Externo, em
17/03/2020, às 18:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LECIO CARVALHO DE MIRANDA - Matr.0043381-0,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 20/03/2020, às 16:15, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A 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= 35964205 código CRC= CAB99AA6.
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