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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
ARQUIVO NACIONAL

 
  

CONTRATO Nº 10/2020

PROCESSO Nº 0008227.000040/2019-27

  

Unidade Gestora: AN/MJSP

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE
SOFTWARES E SERVIÇOS MICROSOFT: OFFICE 365 E
WINDOWS 10 PROFESSIONAL, POR MEIO DE LICENÇAS
SUBSCRIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO
ARQUIVO NACIONAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO ARQUIVO NACIONAL E A
EMPRESA WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO EIRELI.

A UNIÃO, por intermédio do ARQUIVO NACIONAL – AN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.374.067/0001-47, com endereço na Praça da
República, nº 173, Centro, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio do seu Coordenador-Geral de
Administração, Senhor LEANDRO ESTEVES DE FREITAS, brasileiro, casado, portador da Carteira de Iden�dade nº 177.466, expedida pela
OAB/RJ e do CPF nº 082.100.737-88, e de outro lado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 21.550.873/0001-48, estabelecida à Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, 1710, Casa Caiada Olinda - PE,
CEP.:53.040-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora ESTELA GEISA CARVALHO DE PAULA LEITE,
brasileira, solteira, Representante Legal, portador da Carteira de Iden�dade nº 7.864.708 SDS/PE e do CPF nº 094.534.064-81, tendo em
vista o que consta no Processo nº 08227.000040/2019-27, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da
Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 4/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de so�wares e serviços
Microso�: Office 365 e Windows 10 Professional, por meio de licenças subscrições, para  atendimento das demandas do Arquivo Nacional,
que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, inden�ficado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Lote
II

Descrição do
Item (Objeto) Quant. Unidade de

Medida
Valor
Unitário Valor Total

1 Microsoft
Office 365 E3 800 Licença Subscrição

12 (doze) meses R$1.235,00 R$988.000,00

2 Microsoft
Power BI PRO 5 Licença Subscrição

12 (doze) meses R$ 563,00 R$ 2.815,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início a par�r da data de emissão do Termo de
Recebimento Defini�vo das respec�vas Licenças de So�ware, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o  limite de 48 (quarenta
e oito) meses, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, com fundamento nos termos do art. 57, IV, da Lei nº 8.666/1993, desde
que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con�nuada;  
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2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados
regularmente;

2.1.4. Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;  

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;  

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$990.815,00 (novecentos e noventa mil, oitocentos e quinze reais)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

3.3. O valor acima é meramente es�ma�vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quan�ta�vos
de serviços efe�vamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200247

Fonte: 0144000000

Programa de Trabalho: 189988

Elemento de Despesa: 339040

PI: AN999LRTI20

Nota de Empenho: 2020NE800281

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.1.1. O pagamento será feito em uma única parcela anual ;

5.1.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e defini�vo do serviço, nos seguintes termos:

a) No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

b) No prazo de até 5 (cindo) dias úteis a par�r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá
elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

5.2. No prazo de até 10 (dez) dias úteis a par�r do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor do Contrato deverá
providenciar o recebimento defini�vo, ato que concre�za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades
que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per�nentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respec�vas correções; 

b) Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini�vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

5.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 13.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efe�vamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

5.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério da contratante.
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5.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

5.8. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.9. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.10. Somente por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no SICAF.

5.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as a�vidades de prestação de serviços
previstas no §5º-C, do ar�go 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 13.14. Nos casos
de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o efe�vo pagamento, em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

I = (TX/100)/365

EM = I x N x VP

Onde:

          I = Índice de atualização financeira;

          TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

          EM = Encargos Moratórios;

          N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

          VP = Valor da Parcela em atraso.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O valor das parcelas do contrato será fixo e irreajustável durante o período de 12 (doze) meses.

6.2. Os preços contratados poderão ser reajustados, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da
data da apresentação da proposta, ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, sendo que a anualidade será contada a par�r da data do fato
gerador que deu ensejo ao úl�mo reajuste, u�lizando-se a variação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação (ICTI) do Ministério do
Planejamento, ins�tuído por meio da Portaria 424 de 2017, acumulado em 12 (doze) meses, com base na fórmula es�pulada pelo Art. 5º do
Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994:

= V x I – Io,  onde:

                                      Io

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;

I = Índice rela�vo à data do reajuste;

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na
licitação.

6.3. Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser ex�nto, ou de qualquer forma não possa ser mais u�lizado, será
adotado em subs�tuição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor, ou em sua ausência por acordo entre as partes de
novo índice oficial.

6.4. O preço ajustado já inclui todos os custos e despesas e sem se limitar aos mesmos, como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, encargos sociais, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste instrumento.

6.5.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro a anualidade será contada a par�r do úl�mo reajuste.

6.6. O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação/término de vigência contratual,
obedecendo-se ao seguinte:

6.6.1. Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempes�vamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito
ao reajuste;

6.6.2. Nessas condições, se a vigência do contrato �ver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de
novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da prorrogação contratual; e
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6.6.3. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA(s) proceder aos
cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo adi�vo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

6.7. A alegação de esquecimento por parte da CONTRATADA quanto ao direito de propor reajuste não será aceita como
jus�fica�va para pedido de efeito retroa�vo a data a que legalmente faria jus, se não requerer dentro do prazo, responsabilizando-se a
mesma pela própria inércia.

6.8. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA(S).

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO

7.1. Durante toda a vigência contratual deverá a CONTRATADA garan�r para a CONTRATANTE os aplica�vos de so�ware fornecido,
atualizado e em suas versões mais recentes, conforme disponibilizados pelo Fabricante Microso� e conforme período de manutenção
contratado.

7.2. Havendo interesse de renovação do contrato por parte da CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA oferecer licenças do
so�ware atualizado, em suas versões mais recentes, conforme disponibilizadas pelo Fabricante Microso�.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. A CONTRATANTE convocará a CONTRATADA, imediatamente após a assinatura do CONTRATO, para reunião de alinhamento de
entendimentos e expecta�vas – ora denominada REUNIÃO INICIAL – com o obje�vo de:

a) Alinhar a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer preferencialmente entre o CONTRATANTE e o
PREPOSTO da CONTRATADA;

b) Definir as providências necessárias para inserção da CONTRATADA no ambiente de prestação dos serviços;

c) Alinhar o prazo para a instalação do sistema para abertura dos chamados que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias.

d) Definir as providências de implantação dos serviços;

e) Alinhar entendimento quanto aos modelos de execução e de gestão do CONTRATO.

8.2. No decorrer da REUNIÃO INICIAL será apresentado à CONTRATADA o PLANO DE INSERÇÃO, documento que prevê as
a�vidades de alocação de recursos necessários para a contratada iniciar o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação.

8.3. Havendo necessidade outros assuntos de comum interesse poderão ser tratados na reunião inicial, além dos anteriormente
previstos.

8.4. Reuniões de monitoramento dos serviços ou outras reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo CONTRATANTE
sendo obrigação da CONTRATA atender às convocações.

8.5. Todas as atas de reuniões e as comunicações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, assim como todas as demais
intercorrências contratuais, posi�vas ou nega�vas, serão arquivadas em processo próprio para fins de manutenção do histórico de gestão do
CONTRATO.

8.6. Na REUNIÃO INICIAL, a CONTRATADA deverá:

a) Apresentar seu PREPOSTO;

b) Entregar o Termo de Compromisso, conforme modelo anexo do Edital,  devidamente assinado pelo representante legal
da contratada.

8.7. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou
mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do
Decreto nº 2.271, de 1997.

8.8. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos
serviços e do contrato.

8.9. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referência.

8.10. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a
mensuração dos aspectos mencionados no art. 39 da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, quando for o caso.

8.11. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar�go 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

8.12. A conformidade do material a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.13. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
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8.14. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a
aplicação de sanções administra�vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos ar�gos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.15. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto na Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017,
aplicável no que for per�nente à contratação.

8.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção.

9.4. Designar Gestor e Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos, conforme o disposto no art. 30 da IN SLTI.MP n° 04, de 11/09/2014.

9.5. Encaminhar formalmente as demandas, preferencialmente por meio de Ordem de Serviço, de acordo com os critérios
estabelecidos nesse Termo de Referência, observando-se o disposto no arts. 19 e 33 da IN SGD n° 01/2019.

9.6. Receber o serviço fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções
realizadas, observando o disposto no art. 21 da IN SGD n° 01/2019.

9.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis.

9.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato.

9.9. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da Solução de Tecnologia da
Informação.

9.10. Permi�r acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a execução dos serviços.

9.11. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da
Contratada.

9.12. Em sendo órgão gerenciador:

9.12.1. efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;

9.12.2. conduzir os procedimentos rela�vos a eventuais renegociações de condições, produtos ou preços registrados;

9.12.3. aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

9.12.4. definir mecanismos de comunicação com os órgãos par�cipantes;

9.12.5. definir mecanismos de controle de fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, se for o caso, na qualidade e quan�dade especificadas neste Termo de Referência e em
sua proposta.

10.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela Equipe de Fiscalização, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes
legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o
acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE.

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar�gos 14 e 17 a 27, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.5. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor.

10.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual- EPI, quando for o caso.
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10.7. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução
do serviço.

10.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.

10.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

10.10. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a�vidades não
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio
de função.

10.11. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

10.12. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.13. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

10.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.15. Indicar formalmente PREPOSTO apto a representá-la junto à contratante, que deverá responder pela fiel execução do
CONTRATO.

10.16. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização, inerentes à execução do objeto
contratual.

10.17. Informar prontamente ao CONTRATANTE sobre fatos e/ou situações relacionadas à prestação dos serviços contratados que
representem risco ao êxito da contratação ou o cumprimento de prazos exigidos, além de responsabilizar-se pelo conteúdo e veracidade das
informações prestadas - sob pena de incorrer em situações de dolo ou omissão.

10.18. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de Tecnologia da Informação pelo CONTRATANTE,
cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessária.

10.19. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as mesmas condições da habilitação – zelando pelo cumprimento de suas
obrigações legais, fiscais e trabalhistas.

10.20. Auxiliar o CONTRATANTE na elaboração de polí�cas e procedimentos relacionados à gestão e uso dos serviços contratados,
inclusive no que tange à implantação de medidas de racionalização e economia.

10.21. Ser responsável exclusivo por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruição ou dano dos documentos por culpa ou dolo de seus agentes.

10.22. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para outras
en�dades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados etc.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. No caso da CONTRATADA falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a União e será  descredenciada no SICAF, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas nesta contratação, do ressarcimento dos danos causados a Administração e das demais cominações previstas em lei.

11.2. As sanções de advertência e impedimento para licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.3. A CONTRATADA, durante a execução da contratação, ficara sujeita a advertência e multa de mora, variável de acordo com sua
gravidade.

11.4. Para efeito de aplicação de sanções administra�vas, as infrações contratuais come�das pela CONTRATADA serão classificadas,
conforme o impacto na execução contratual, em 03 (três) níveis:

LEVE: falha contratual que, apesar de causar transtorno a execução normal da contratação, não acarreta maiores consequências a sua
finalidade, atribuindo-se 01 (um) ponto para cada infração desse nível.

MÉDIA: falha que causa impacto a execução normal da contratação, sem, no entanto, alterar sua finalidade, atribuindo-se de 02 (dois) a 05
(cinco) pontos para cada infração desse nível.

GRAVE: falha que impede a execução normal da contratação, desconfigurando sua finalidade, atribuindo-se de 06 (seis) a 10 (dez) pontos
para cada infração desse nível.

11.5.  A autoridade competente poderá u�lizar a relação de pontuação abaixo para aplicar as sanções administra�vas previstas na
contratação, de acordo com a pontuação acumulada decorrente das infrações come�das pela CONTRATADA durante a execução da
contratação, considerando a tabela exemplifica�va de infrações contratuais constante da Tabela de infrações contratuais a seguir:

Termos Pontos Sanção
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Termos Pontos Sanção

I 03 a 05 Advertência

II 06 a 07 Multa de 1% (um por cento) do valor da contratação

III 08 a 09 Multa de 2% (dois por cento) do valor da contratação

IV 10 a 11 Multa de 3% (três por cento) do valor da contratação

V 12 a 13 Multa de 4% (quatro por cento) do valor da contratação

VI 14 a 15 Multa de 5% (cinco por cento) do valor da contratação

VII 16 a 20 Multa de6% (seis por cento) até 10% (dez por cento) do valor da contratação

VIII
Acima

de 20

O mesmo do termo VII, cumulada com:

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 02 (dois) anos

Negativação junto ao SICAF e impedimento de contratar com a Administração, por até 05 (cinco) anos

Rescisão contratual

TABELA DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS:

Nível Descrição da Infração Contratual Pontuação

LEVE

Deixar de cumprir quaisquer dos itens deste Termo de Referência e seus anexos, não previstos nesta tabela de multas, por
ocorrência Advertência

Deixar de cumprir o prazo previsto para entrega da Solução, por dia corrido de atraso injustificado        01

MÉDIA Deixar de solucionar os problemas de garantia no prazo previsto neste Termo de Referência, por dia corrido de atraso
injustificado       04

GRAVE

Não cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e de seus anexos, não previstos nesta tabela de infrações, por
ocorrência, limitado a 10 (dez) tipos de ocorrências diferentes       08

Não manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros que tomar conhecimento
em razão da execução do presente objeto, por ocorrência      09

Não cumprir quaisquer dos itens deste Termo de Referência e seus anexos, não previstos nesta tabela de infrações, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por tipo de ocorrência, limitada a 03 (três)
ocorrências reincidentes do mesmo tipo, ou ao somatório de 06 (seis) ocorrências reincidentes, independente do tipo.

     10

11.6. Sempre que houver os eventos acima listados, a CONTRATANTE emi�ra e encaminhará a no�ficação a CONTRATADA, que terá
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da data de seu recebimento, para apresentar as jus�fica�vas em relação aos respec�vos
eventos.
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11.7. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou caso a CONTRATANTE entenda serem improcedentes as jus�fica�vas
apresentadas, devera ser iniciado o processo de aplicação das infrações previstas.

11.8. Será configurada a inexecução parcial da contratação, com as consequências previstas em lei e neste instrumento contratual,
caso os limites máximos estabelecidos na tabela acima para a aplicação de multa de mora sejam extrapolados.

11.9. No caso de atraso na entrega por período superior ao da tabela acima, os equipamentos poderão, a critério da
CONTRATANTE, não mais ser recebidos, configurando-se, neste caso, a inexecução total da obrigação assumida.

11.10. Será aplicável, cumula�vamente ou não com outras sanções, multa convencional de 10% (vinte por cento) sobre o valor total
da contratação, na ocorrência de inexecução total da contratação, e de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação na ocorrência de
inexecução parcial, reconhecendo, desde já, a CONTRATADA os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei no 8.666/93.

11.11. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante, não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total da contratação celebrado.

11.12. Na aplicação das penalidades previstas nesta Clausula, a autoridade competente poderá se valer dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse publico, em decorrência de circunstancias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

11.13. A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos es�pulados para o fornecimento dos equipamentos, total ou
parcialmente, devera apresentar jus�fica�va por escrito, devidamente comprovada e em documento contemporâneo a sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

11.14. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
in�mação para o pagamento, a importância poderá ser descontada de créditos que a empresa porventura detenha da própria ou de outras
contratações com a administração, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3o do art. 86 e § 1o do art. 87 da Lei no 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

11.15. O CONTRATANTE promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta a CONTRATADA.

11.16. O período de atraso será contado em dias corridos.

11.17. Fica estabelecido que os casos omissos sejam resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente
contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis no 8.666/93 e no 10.520/2002, aplicando-lhes, quando
for o caso, suple�vamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

11.18. Os atos administra�vos de aplicação das sanções, com exceção de advertência e multas de mora e convencional, serão
publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla
defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

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

14.2. 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.
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14.3. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº
10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Jus�ça Federal do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer questões oriundas
do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro.

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido e achado de acordo, o presente Contrato é
assinado eletronicamente pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por ESTELA GEISA CARVALHO DE PAULA LEITE, Usuário Externo, em 15/12/2020, às 16:43,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Esteves de Freitas, Coordenador-Geral de Administração, em 16/12/2020, às 11:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0068231 e o código CRC 3F639138.

Referência: Processo nº 0008227.000040/2019-27 SEI nº 0068231
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