
25/02/2021 SEI/AN - 0069053 - Contrato

https://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72351&infra… 1/12

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
ARQUIVO NACIONAL

  

CONTRATO Nº 12/2020

PROCESSO Nº 08227.000957/2020-65

  

Unidade Gestora: AN/MJSP

  

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE
ARMAZENAMENTO SCALE-OUT, COM
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO,
GARANTIA DE SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO
(SOGWARE E HARDWARE) POR 60 MESES,
ALÉM DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO
AMBIENTE, DE ACORDO COM O
PLANEJAMENTO DE TI, PARA ATENDER
AO ARQUIVO NACIONAL, QUE CELEBRAM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO ARQUIVO NACIONAL E A
EMPRESA DECISION SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

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 empresa DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.535.902/0005-44, estabelecida à Rua Gildasio Amado, 55, Sala 1604 - Barra
da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, CEP.:22.631-020, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pela Senhora LUCIANNA DOS SANTOS COELHO ALVES, brasileira, casada, Gerente Execu�va de Vendas,
portadora da Carteira de Iden�dade nº 11423512-0 IFP/RJ e do CPF nº 055.087.047-44, tendo em vista o que
consta no Processo nº 08227.000957/2020-65, 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; na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão nº 11/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Solução de Armazenamento Scale-
out, com Transferência de Conhecimento, Garan�a de Suporte Técnico, Manutenção e Atualização da
Solução (so�ware e hardware) por 60 meses, além de Serviços Técnicos de Implementação e Configuração
do Ambiente, de acordo com o planejamento de TI, para atender ao Arquivo Nacional-AN, do Ministério da
Jus�ça e Segurança Pública-MJSP,  nas condições, quan�dades e exigências 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:

Item de
Material Descrição CATMAT

Unidade
de
Medida

Quantidade

1

Solução de Armazenamento
Scale-out, com crescimento em
nós, onde cada nó contempla
armazenamento e a camada de
processamento, com
Transferência de Conhecimento,
Garantia de Suporte Técnico,
Manutenção e Atualização da
Solução (software / hardware)
por 60 meses. 

139343 Unidade 01

2
Serviços de Técnicos de
Instalação, Implementação e
Configuração do Ambiente.

27090 Unidade 01

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será pelo período de 60 (sessenta) meses
improrrogáveis, período suficiente para prestação da garan�a, considerando que a emissão do Termo de
Recebimento Defini�vo dos Serviços Técnicos de Instalação, Implementação e Configuração do Ambiente,
que será lavrado pelo Gestor do Contrato após a constatação da correta operacionalização da plataforma de
armazenamento fornecida é condição sine qua non para que seja efetuado o pagamento dos serviços
técnicos e iniciado o período da garan�a de suporte técnico da solução.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil
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.

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: 0100000000, 0100000000, 0144000000 

Programa de Trabalho: 172309, 172309, 189988
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Elemento de Despesa: 339040, 449052, 449052

PI: AN999LTIN20, AN999LTIN20, AN999LRTI20

Nota de Empenho: 2020NE800301, 2020NE800302, 2020NE800303

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 conforme  estabelecido no cronograma de
execução:

ETAPA DESCRIÇÃO QUANDO OCORRE?

1 Assinatura do
Contrato Em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da homologação do certame.

2
Reunião de
Alinhamento de
Expectativas

Em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato.

3
Entrega dos
Equipamentos - Item
1 do Edital

A Entrega deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho.

4 Recebimento
Provisório No prazo de até 5 (cinco) dias após a entrega definitiva da solução.

5 Pagamento relativo
aos Equipamentos

Em até 10 (dez) dias úteis, contados após a emissão do Recebimento Definitivo
dos Equipamentos.

6
Início da Contagem
do Prazo de Garantia
dos Equipamentos 

Imediatamente após o recebimento definitivo dos equipamentos e/ou data de
emissão  da Nota Fiscal.

7
Serviços de
Instalação - Item 2
do Edital

A instalação, implementação e configuração do ambiente deverá iniciar em até
05 (cinco) dias corridos,  contados a partir da data de  emissão do Termo de
Recebimento Provisório e dentro do prazo estipulado no item 6.3.2 

8 Recebimento
Definitivo Até 15 (quinze) dias após a conclusão dos serviços.

9 Pagamento do Até 10 (dez) dias úteis, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo
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Serviço de Técnico dos Serviços Técnicos.

10
Fim do Prazo de
Garantia dos
Equipamentos

60 (sessenta) meses após o início da garantia técnica, após lavrado o termo de
recebimento definitivo dos equipamentos.

5.2. 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 10 (dez) dias úteis, contados
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini�vo, conforme este
Termo de Referência.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.

5.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de
2018.

5.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

5.6.1. o prazo de validade;

5.6.2. a data da emissão;

5.6.3. os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;

5.6.4. o período de prestação dos serviços;

5.6.5. o valor a pagar; e

5.6.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

5.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1. não produziu os resultados acordados;

5.8.2. deixou de executar as a�vidades  contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;

5.8.3. deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

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

5.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
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5.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua no ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
CONTRATANTE.

5.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de licitação, no âmbito do órgão ou
en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.13. 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. 

5.14. 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.

5.15. 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. 

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

5.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no ar�go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

5.18. É vedado o pagamento, a qualquer �tulo, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da a�va do órgão CONTRATANTE, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orçamentárias vigente.

5.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da  parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

        I = (TX)          I = (6/100)/365          I = 0,00016438

        TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO     

6.1. O valor do presente contrato será fixo e irreajustável.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO    

7.1. Deverá ser realizada uma reunião presencial de alinhamento com o obje�vo de iden�ficar as
expecta�vas, levantar informações, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no
Contrato e esclarecer possíveis dúvidas acerca do objeto. 
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7.2. Deverão par�cipar dessa reunião, no mínimo, o Gestor do Contrato do CONTRATANTE,
membro(s) da equipe da Coordenação de Tecnologia da Informação (COTIN) e o Preposto da CONTRATADA.

7.3. A reunião realizar-se-á na COTIN em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato,
conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato. 

7.4. Nessa reunião, a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu Preposto e fornecer as
respec�vas comprovações acerca dos requisitos de qualificação exigidos.

7.5. 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. 11º do Decreto nº
9.507, de 21 de setembro de 2018.

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

7.7. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência.

7.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i,
ambos da IN nº 05/2017, quando for o caso.

7.9. A fiscalização técnica do contrato avaliará constantemente a execução do objeto e u�lizará os
indicadores de nível de serviço, ou outro instrumento subs�tuto para aferição da qualidade da prestação dos
serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as a�vidades contratadas; ou

b) Deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u�lizá-los com qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

7.10. A u�lização  dos indicadores de nível de serviço não impede a aplicação concomitante de
outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

7.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das falhas e irregularidades constatadas.

7.12. A CONTRATADA poderá apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

7.13. Na hipótese de comportamento con�nua de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatório.

7.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

7.15. 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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7.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas no 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.

7.17. 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.

7.18. 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.

7.19. 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.

7.20. Para cumprir as a�vidades  de gestão e fiscalização do CONTRATO o CONTRATANTE designará
servidores (�tulares e subs�tutos) para executar os seguintes papéis:

a) Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e
comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por
autoridade competente;

b) Fiscal Técnico: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado
pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato;

c) Fiscal Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado
pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista
funcional da Solução de Tecnologia da Informação;

d) Fiscal Administra�vo: servidor representante da Área Administra�va, indicado pela
autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
administra�vos.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE    

8.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste Termo de
Referência, com vistas ao seu perfeito cumprimento. 

8.2. Atestar a execução do objeto do Termo de Referência por meio do setor competente. 

8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no Termo de Referência e em seus anexos. 

8.4. Designar o gestor para acompanhamento e fiscalização do Contrato e para estabelecer
contatos com o representante da CONTRATADA durante sua execução. 

8.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha ou problema que ocorra com a
execução dos serviços. 

8.6. Prover as instalações necessárias à execução dos serviços, quando aplicável. 

8.7. Permi�r acesso aos técnicos da CONTRATADA, devidamente iden�ficados, e prestar-lhes
informações e esclarecimentos necessários à execução do serviço.
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8.8. Manter controle sobre os so�wares, equipamentos e demais bens da CONTRATADA,
porventura instalados em locais sob responsabilidade do CONTRATANTE ou de terceiros, a quem tenha
autorizado a u�lização, responsabilizando-se pela guarda e danos mo�vados pelo mau uso ou extravio. 

8.9. Encaminhar à CONTRATADA, no prazo estabelecido em regulamento específico, a Declaração
de Retenção e Recolhimento do Imposto ISSQN na fonte.

8.10. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação a respeito da proposta comercial sem
a prévia e expressa autorização da CONTRATADA.

8.11. Encaminhar à CONTRATADA, quando da reunião de alinhamento de expecta�vas, relação
nominal da equipe técnica autorizada a abrir e fechar chamados técnicos.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

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. Fornecer o objeto conforme especificações, quan�dades, prazos e demais condições
estabelecidas no Termo de Referência e em seus Anexos. 

9.3. Apresentar ao CONTRATANTE toda a documentação exigida no item 6 do Termo de Referência
dentro do prazo determinado.

9.4. Apresentar ao CONTRATANTE, como requisito para o recebimento defini�vo, comprovação de
que os equipamentos possuem garan�a do fabricante pelo prazo de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses,
com início na data do recebimento defini�vo. 

9.4.1. As formas de comprovação poderão ser diversas, tais como contrato, termo, cer�ficado,
dentre outros documentos per�nentes. 

9.4.2. A ausência dessa comprovação no prazo es�pulado ensejará a inexecução total da obrigação
assumida. 

9.5. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

9.5.1. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato do CONTRATANTE sobre mudanças
nos dados para contato com a Central de Atendimento. 

9.6. Instalar e configurar de forma efe�va os equipamentos (Módulo de Armazenamento), bem
como executar o serviço de migração de conteúdo fixo para o novo ambiente (Serviços de Migração), assim
como planejar as etapas de instalação e validação da solução, em conjunto com a equipe técnica da Seção de
A�vos de Infraestrutura do AN. 

9.7. Efetuar, depois de finalizada a instalação e a configuração dos disposi�vos, teste de aceitação
pelo CONTRATANTE, auxiliado pela CONTRATADA, a fim de garan�r que todos os requisitos e funcionalidades
solicitados estejam implementados e operacionais. 

9.8. Entregar, ao final da instalação, toda a documentação que descreve os processos de instalação
e configuração dos produtos fornecidos, detalhes de implementação e diagramas topológicos (as-built). 

9.8.1. A documentação deverá conter, ainda, marca, modelo, número de série e local de instalação
de todos os equipamentos e comprovação de garan�a do fabricante para todos os produtos, por todo o
período contratado. A versão final da documentação revisada e aceita pelo CONTRATANTE deverá ser
apresentada à equipe técnica do CONTRATANTE quando da finalização da instalação e configuração. 

9.9. Realizar o repasse de conhecimento dos processos de gestão e implantação para os �mes de
infraestrutura do CONTRATANTE.

9.10. Alocar técnico cer�ficado pelo fabricante, capacitado para projeto e instalação da solução, o
qual coordenará o processo de instalação dos equipamentos, bem como a instalação do so�ware de
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gerência da solução. 

9.10.1. Essa cer�ficação poderá ser solicitada pelo CONTRATANTE como pré-requisito para o início dos
trabalhos de instalação.

9.11. Fornecer os equipamentos com a úl�ma versão estável de so�ware disponibilizada pelo
fabricante. 

9.12. Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas e tributos de qualquer espécie que venham a
ser devidos em decorrência da execução do serviço contratado, bem como custos rela�vos ao deslocamento
e estada de seus profissionais, caso existam. 

9.13. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
Secretaria de Tecnologia da Informação do AN, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento
de a�vidades de suporte técnico previstas.

9.14. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio do
CONTRATANTE ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 

9.15. U�lizar melhores prá�cas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, so�wares, recursos
humanos e supervisão técnica e administra�va, para garan�r a qualidade do(s) serviço(s) e o atendimento às
especificações técnicas con�das no Termo de Referência. 

9.16. Responsabilizar-se integralmente por sua equipe técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produ�vidade, visando à execução dos trabalhos durante todo o Contrato de
Prestação de Serviço, dentro dos prazos es�pulados, sob pena de ser considerada infração passível de
aplicação de penalidades previstas, caso os prazos e condições não sejam cumpridos. 

9.17. Subs�tuir por outro profissional de qualificação igual ou superior em até 3 (três) dias úteis,
quando um dos profissionais cuja qualificação, atuação, permanência ou comportamento decorrentes da
execução do objeto forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insa�sfatórios à disciplina da repar�ção
ou ao interesse do serviço público, sempre que exigido pelo Gestor ou Responsável Técnico da Secretaria de
Tecnologia da Informação do AN. 

9.18. Comunicar, formal e imediatamente ao Gestor do Contrato, todas as ocorrências anormais
e/ou que possam comprometer a execução do objeto. 

9.19. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de
que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros per�nentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administra�va.

9.20. Responder pela reparação dos danos causados por defeitos rela�vos à execução do objeto.
Por isso, deverá prezar pela qualidade e eficiência, garan�ndo que o(s) serviço(s) e também as soluções
defini�vas fornecidas, não causem problemas adicionais àqueles apresentados pela Secretaria de Tecnologia
da Informação do AN quando da abertura das solicitações. 

9.21. Apresentar novas soluções dentro dos prazos e condições estabelecidas nos Níveis Mínimos
de Serviço Exigidos (NMSE), podendo o CONTRATANTE aplicar penalidades previstas, caso sejam detectados
erros ou impropriedades na solução apresentada. 

9.22. Cuidar para que seu Preposto mantenha permanente contato com o Gestor do Contrato ou
Responsável Técnico da Secretaria de Tecnologia da Informação do AN e adote as providências requeridas,
além de comandar, coordenar e controlar a execução do objeto, inclusive em relação aos seus profissionais. 

9.23. Manter seus profissionais adequadamente trajados para o ambiente de trabalho no
CONTRATANTE, com trajes em bom estado de conservação e crachá de iden�ficação da CONTRATADA,
arcando com o ônus de sua confecção.
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9.24. Cumprir e garan�r que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Polí�ca de Segurança da Informação do
CONTRATANTE. 

9.25. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as a�vidades
necessárias para prestação dos serviços contratados. 

9.26. Iden�ficar qualquer equipamento de sua posse que venha a ser u�lizado nas dependências do
CONTRATANTE, afixando placas de controle patrimonial, selos de segurança etc. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

10.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a CONTRATADA que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significa�vos
para o serviço contratado e sempre que for a�ngido o limite de 150 (cento e cinquenta) pontos de
penalidade em um mês, será feita advertência por escrito à contratada, após comunicado ao Gestor do
Contrato;

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução
dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração,
no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

10.2.2.2. 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida.

10.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total ou parcial da
obrigação assumida, sem prejuízo de ação administra�va para a suspensão temporária do direito de
par�cipar de licitação e impedimento de contratar com o AN, pelo prazo de até dois anos, nos termos do Art.
87, III, da Lei nº 8.666/1993.

10.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
de Porcentagem da Multa por Grau e Grau da Infração.

10.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor adjudicado por dia de atraso na apresentação da
garan�a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato.

10.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
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10.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade  ou unidade
administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

10.2.5. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

10.2.6. 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
Contratante pelos prejuízos causados.

10.3. As sanções previstas nos subitens 10.2.2.1, 10.2.2.3, 10.2.2.4 e 10.2.2.5 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. 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;

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

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

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

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

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

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. 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,
segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
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15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Jus�ça Federal do Estado do Rio de Janeiro para
dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. §2º da Lei nº 8.666/93.

 

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 Lucianna dos Santos Coelho Alves, Usuário Externo, em
17/12/2020, às 17:43, 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 17/12/2020, às 21:42, 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 0069053 e o
código CRC 8176A90A.

Referência: Processo nº 08227.000957/2020-65 SEI nº 0069053
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