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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
ARQUIVO NACIONAL

  

CONTRATO Nº 14/2020

PROCESSO Nº 0008227.000625/2019-47

  

Unidade Gestora: AN/MJSP

  

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES (ESTAÇÕES
GRÁFICAS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO ARQUIVO
NACIONAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO ARQUIVO
NACIONAL E A EMPRESA NORTHWARE
COMÉRCIO E SERVIÇOS 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 NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 37.131.927/0002-51, estabelecida à Rod. ES 010, 2594, KM 2.60, Quadra CHA, Lote 343, G-2-3, Sala 14,
Bairro: Jardim Limoeiro, Cidade: Serra, UF: ES, CEP.:29.164-140, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Senhor ODAIR ROSSETTO, brasileiro, viúvo, Empresário, portador da Carteira de
Iden�dade nº 840.822-0 SSP/PR e do CPF nº 170.819.209-34, tendo em vista o que consta no Processo nº
08227.000625/2019-47, 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
6/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Microcomputadores (Estações
Gráficas), de acordo com a �pologia, as especificações técnicas mínimas e as condições de fornecimentos
definidas no Termo de Referência e seus Anexos, para atender as necessidades do Arquivo Nacional, Órgão
integrante do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.

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. Discriminação do objeto:
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ITEM ESPECIFICAÇÃO
MÍNIMA

CATMAT UNIDADE QTDE. VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Estação Gráfica,
DDR4, HD de 2TB,
teclado com
conectorUSB, padrão
ABNT2; Mouse
Óptico com conector
USB 2.0; Monitor
24", Sistema
OperacionalWindows
10PRO., comgarantia
de 60 (sessenta)
meses Processador
Intel Xeon, Memória
TAM 16GB

451712 Unidade 14 R$14.000,00 R$196.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 60 (sessenta) meses, contados da data
de emissão do Termo de Recebimento Defini�vo, referente à garan�a e serviço de suporte técnico dos
equipamentos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$196.000,00 (cento e noventa e seis 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, 0144000000

Programa de Trabalho: 172309, 189988

Elemento de Despesa: 449052, 449052

PI: AN999LTIN20, AN999LRTI20

Nota de Empenho: 2020NE800322, 2020NE800323

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO   

5.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
da emissão do termo de aceite defini�vo. 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, nos termos do art. 5º, § 3º, da
Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. A emissão da Nota Fiscal será precedida do Termo de Recebimento Defini�vo, conforme
descrito no Termo de Referência.
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5.3. A Nota Fiscal 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.

5.4. 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. 10.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período de prestação dos serviços;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, 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;

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

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

5.8. 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.

5.9. 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 par�cipação em 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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.

5.13. 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.

5.14. 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 nº
05/2017, quando couber.
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5.15. 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.

5.15.1. 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 a ser paga.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE   

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

6.2. O preço ofertado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do
objeto, tais como frete, tributos, transporte, entre outros.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1. A CONTRATADA deverá fornecer garan�a e assistência técnica nas dependências do
CONTRATANTE, no local onde os equipamentos es�verem instalados, pelo período mínimo de 60 (sessenta)
meses, contados a par�r da data da emissão do Termo de Recebimento Defini�vo pelo CONTRATANTE.

7.2. Caso a Licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos, e o prazo da garan�a do
fabricante for menor que a es�pulado nas especificações técnica e a licitante fornecer uma "extensão de
garan�a", "prazo de garan�a estendido" ou "modalidade de prestação de serviços para atendimento on-site
e/ou tempos de solução", deverá ser informado na proposta comercial apresentada, o respec�vo código
junto ao fabricante dos serviços adicionais incluídos.

7.3. Durante todo o período da garan�a e da assistência técnica a CONTRATADA deverá atender e
solucionar todos os chamados técnicos no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas), contadas da abertura
do chamado técnico pelo CONTRATANTE.

7.4. Os atendimentos aos chamados técnicos deverão ser realizados nos dias úteis no período das
8h às 17h.

7.5. Entende-se por início do atendimento a hora da chegada do técnico da CONTRATADA ao local
onde se encontra o equipamento.

7.6. Entende-se por término do atendimento, a disponibilidade do equipamento para uso em
perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado.
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7.7. O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis,
contadas a par�r da abertura do chamado técnico pelo CONTRATANTE.

7.8. Caso o término do atendimento não possa ser realizado no prazo do subitem 7.4. acima, o
equipamento defeituoso, a critério do CONTRATANTE, poderá ser subs�tuído temporariamente por outro
com as mesmas caracterís�cas ou superior.

7.9. Os equipamentos que forem re�rados temporariamente das dependências do CONTRATANTE
para reparo, serão devolvidos em perfeito estado de funcionamento, ficando a remoção e o transporte sob
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.10. O prazo máximo para a subs�tuição temporária será de 30 (trinta) dias. Neste prazo o
equipamento re�rado deverá ser devolvido em perfeito estado de funcionamento ou deverá ser subs�tuído
defini�vamente por outro com as mesmas caracterís�cas ou superior, novo e de primeiro uso.

7.11. O atendimento aos chamados técnicos deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado
pelos equipamentos e compreende ajustes, reparos, correções e subs�tuições de peças quebradas, com
defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, por outras de configuração idên�ca ou superior,
originais e novas, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados, inclusive baterias em se tratando
de equipamentos portáteis.

7.12. No caso de ocorrência de pelo menos uma das situações a seguir para o mesmo equipamento,
a CONTRATADA deverá subs�tuir este equipamento defini�vamente por outro com as mesmas caracterís�cas
ou superior, novo e de primeiro uso.

a) Equipamento defeituoso cujo reparo não se conclua no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
mesmo que tenha sido providenciada a subs�tuição temporária.

b) Ocorrência de 5 (cinco) ou mais defeitos que comprometa o uso normal do equipamento
dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias consecu�vos.

c) Problemas recorrentes que não tenham uma solução defini�va em um prazo máximo de
60 (sessenta) dias, contados a par�r da abertura do primeiro chamado.

d) Se a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapassar 120 (cento e vinte)
horas dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias consecu�vos.

e) No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do equipamento.

7.13. Estará solucionado o chamado técnico quando o equipamento es�ver disponível para uso em
perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado.

7.14. O chamado técnico deverá conter uma iden�ficação própria, para permi�r o
acompanhamento dos prazos e da solução. A CONTRATADA deverá confirmar ao CONTRATANTE, via correio
eletrônico ou qualquer outro meio fornecido, o registro de recebimento da solicitação de abertura de
chamado técnico em até 4 (quatro) horas do ato da abertura do chamado.

7.15. A CONTRATADA deverá emi�r, após a conclusão de cada chamado técnico, relatório técnico
com o número do chamado, a data e a hora da abertura do chamado, a hora do início e do término do
atendimento do chamado, as informações rela�vas ao defeito, à correção aplicada e a eventuais
subs�tuições de peças.

7.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico por telefone (número local no Distrito
Federal ou DDG 0800) para orientações que se façam necessária em relação ao funcionamento, dúvidas em
geral e situações diversas que possam surgir durante a instalação ou durante a u�lização diária dos
equipamentos.

7.17. No caso de necessidade de subs�tuição de discos rígidos, por mo�vos de propriedade,
segurança e sigilo dos dados, o CONTRATANTE poderá solicitar a retenção defini�va da unidade de disco
rígido re�rada, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados.
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7.18. Em todo e qualquer caso, será obrigação da CONTRATADA durante o período de garan�a,
subs�tuir os discos mecânicos e SSDs, tempes�vamente, sem qualquer ônus, em caso de falhas, mesmo que
a falha se deva ao uso do disco ter excedido a carga de trabalho nominal dos discos.

7.19. No caso de necessidade de re�rada de equipamento das dependências do CONTRATANTE para
manutenção, por mo�vos de propriedade, segurança e sigilo dos dados, o CONTRATANTE poderá solicitar
que a CONTRATADA remova e entregue ao CONTRATANTE as unidades de disco rígido até a devolução do
equipamento.

7.20. A contratação de outras empresas para realizar tais serviços não exime a empresa fabricante
das obrigações elencadas neste termo, sendo a mesma responsável pela qualidade do serviço prestado por
estas.

7.21. A garan�a de sessenta (60) meses, deve ser expressa pelo fabricante, para o conjunto de
objetos que integram cada oferta, tais como, mas não limitado a: periféricos como mouses e teclados, cabos
de vídeo e energia, componentes internos dos computadores, os computadores em si, e monitores.

7.22. A garan�a deve cobrir:

7.22.1. Assistência técnica básica (troubleshoo�ng), para detectar e verificar solução adequada para a
resolução de qualquer falha no funcionamento dos equipamentos;

7.22.2. Reposição de peças, componentes e suprimentos;

7.22.3. Reparo do equipamento, procedimentos de manutenção corre�va;

7.22.4. Reposição de itens e equipamentos avariados, em caso de impossibilidade de reparo ou
reposição de componentes internos para regularizar os mesmos;

7.22.5. Envio de peças, componentes e acessórios para reposição.

7.23. Canais de contato e formas de atendimento técnico devem ser disponibilizados pela empresa
fabricante do equipamento, ou pela contratada.

7.24. Os seguintes canais de contato e formas de atendimento técnico devem estar disponíveis:

7.24.1. Atendimento on-line via E-mail, ou formulário de contato, ou Chat online;

7.24.2. Telefone de Central de Atendimento (�po 0800).

7.25. O período de atendimento disponibilizado deve ser de:

7.25.1. Local/on site: 9 horas por dia, 5 dias por semana;

7.25.2. Atendimento remoto: 9 horas por dia, 5 dias por semana.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO   

8.1. A entrega do(s) produto(s)/serviço(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
COTIN do Arquivo Nacional, designado(s) para esse fim, permi�da a assistência de terceiros.

8.2. Após a entrega, a instalação e a configuração de todos os produtos pela CONTRATADA, a
equipe técnica da CONTRATADA procederá os testes de funcionamento emi�ndo registrando os seguintes
recebimentos:

8.2.1. Provisoriamente, Termo de Recebimento Provisório, até 5 (cinco) dias após a entrega e
conferência dos equipamentos que compõe o objeto.

8.2.2. Defini�vamente, mediante Termo de Recebimento Defini�vo, em até 10 (dez) dias úteis, após
Recebimento Provisório.

8.3. Serão recusados os equipamentos que possuam componentes ou acessórios com sinais claros
de oxidação, danos �sicos, riscos ou sinais de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessório
considerado novo pelo CONTRATADO.
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8.4. O transporte dos equipamentos deverá ser realizado pela CONTRATADA (inclusive os
procedimentos de seguro, quando couber).

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO   

9.1. O CONTRANTE indicará servidor responsável pela gestão e fiscalização do contrato e
acompanhará sua execução, devendo proceder a orientação, fiscalização e interdição da sua execução, se
necessário, a fim de garan�r o exato cumprimento das condições estabelecidas em contrato.

9.2. O representante da Área Administra�va (Fiscal Administra�vo do Contrato), indicado pela
autoridade competente dessa área, fiscalizará o contrato quanto aos aspectos administra�vos, tais como a
verificação de regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE    

10.1. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos no contrato.

10.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual.

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.4. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida pela CONTRATADA na execução do
contrato.

10.5. Permi�r acesso dos representantes e dos recursos técnicos da CONTRATADA ao local da
execução da prestação dos serviços ou do fornecimento do material, desde que respeitadas todas as normas
internas de segurança do CONTRATANTE, inclusive àquelas referentes à iden�ficação, trânsito e permanência
em suas dependências.

10.6. Colocar os equipamentos a serem manutenidos à disposição dos técnicos da CONTRATADA
durante o tempo necessário à execução e conclusão do serviço.

10.7. Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o objeto
da contratação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA    

11.1. Fornecer os equipamentos com todos os itens acessórios necessários à sua perfeita instalação
e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers, programas e soGwares com as
suas respec�vas licenças de uso. Não sendo permi�da a u�lização de adaptadores ou quaisquer outros
disposi�vos que não sejam originais do conjunto, os quais deverão estar acompanhados da documentação
técnica, completa, atualizada e original, contendo os manuais e guias de instalação e outros per�nentes, não



25/02/2021 SEI/AN - 0070767 - Contrato

https://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=74099&infra… 8/12

sendo aceitas cópias de qualquer �po. A CONTRATADA poderá colocar à disposição os documentos em meio
eletrônico.

11.2. Entregar os equipamentos no prazo máximo definido no item 8 do Termo de Referência,
contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

11.3. Entregar os equipamentos, novos e de primeiro uso, devidamente protegidos e embalados,
originais e lacrados, os quais devem evitar danos de transporte e manuseio.

11.4. Acatar as normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRATANTE para o fornecimento dos
produtos e execução dos serviços objeto do Termo de Referência.

11.5. Submeter à prévia aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração pretendida na
prestação dos serviços.

11.6. Manter, durante a execução do contrato a ser firmado, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

11.7. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto da contratação sem a prévia e expressa
anuência do CONTRATANTE.

11.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.

11.9. Responsabilizar-se pelos custos rela�vos aos serviços de garan�a e de suporte técnico dos
equipamentos, que devem estar incluídos no preço dos próprios itens. Executar o serviço de garan�a e
suporte técnico on-site para os equipamentos durante o prazo de 60 (sessenta) meses, contados a par�r da
data de aceitação pelo CONTRATANTE, ou seja, emissão do Termo de Recebimento Defini�vo dos
equipamentos.

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

11.11. Proceder ao atendimento dos chamados técnicos de garan�a e suporte, solicitados pelo
CONTRATANTE por meio de ligação telefônica, via Internet (preferencialmente) ou e-mail, nos dias úteis, no
período das 8h às 17h. Se a Central de Suporte da CONTRATADA es�ver localizada fora do Rio de Janeiro,
deverá informar o DDG (discagem direta gratuita 0800).

11.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do
CONTRATANTE, em relação à instalação, configuração e problemas detectados, atendendo de imediato as
solicitações.

11.13. Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do
contrato, incluindo o período da garan�a dos produtos, as informações rela�vas à polí�ca de segurança
adotada pelo CONTRATANTE e as configurações de hardware e de soGwares decorrentes.

11.14. Acatar, nas mesmas condições ofertadas, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, as
solicitações da CONTRATANTE para acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias à execução do
objeto licitado.

11.15. Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado.

11.16. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, por parte da Equipe de Fiscalização e/ou
Recebimento indicada pelo CONTRATANTE para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos
os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
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11.17. Comunicar a Equipe de Fiscalização e/ou Recebimento, por escrito, qualquer anormalidade
que ponha em risco o fornecimento.

11.18. Corrigir as falhas detectadas pela Equipe de Fiscalização e/ou Recebimento indicada pelo
CONTRATANTE.

11.19. Executar as a�vidades previstas no contrato em estrito cumprimento aos prazos previstos
no Item 8 do Termo de Referência, após a emissão de Ordem de Fornecimento pelo CONTRATANTE.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    

12.1. Comete infração administra�va nos termos 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.

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

12.2.1. 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;

12.2.2. Multa:

12.2.2.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia ú�l, sobre o valor dos equipamentos entregues
fora do prazo, em caso de atraso de entrega injus�ficado, superior a 5 (cinco) dias úteis, limitada a incidência
a 20 (vinte) dias úteis; A multa está limitada a 10% (dez por cento) do valor dos equipamentos entregues fora
do prazo definido no Termo de Referência.

12.2.2.2. Moratória de 1,66% (um vírgula sessenta e seis por cento) do valor do equipamento, por dia.

12.2.2.3. de atraso, até o limite de 6 (seis) dias úteis, contado a par�r do término do período presente
no item 8.14 do Termo de Referência, referente aos Requisitos da Garan�a e Assistência Técnica.

12.2.2.4. Não será aplicada multa se, jus�ficada e comprovadamente, o atraso decorrer de caso
fortuito, de força maior ou por culpa da CONTRATANTE.

12.2.2.5. Compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
parcial do contrato, no que diz respeito à entrega dos equipamentos.

12.2.2.6. Compensatória de 100% (cem por cento) do valor do(s) equipamento(s) cujo atraso no
atendimento de garan�a e assistência técnica, seja superior à 6 (seis) dias úteis, mencionados no item
12.2.2.2.

12.2.2.7. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão
contratual por culpa da CONTRATADA.

12.2.3. 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.

12.2.4. 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.

12.2.5. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va no Termo de Referência.
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12.2.6. 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.

12.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

12.3.1. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da contratação;

12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra�cados.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União
e cobrados judicialmente.

12.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

12.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de
Responsabilização - PAR.

12.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

12.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

12.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. 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;

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



25/02/2021 SEI/AN - 0070767 - Contrato

https://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=74099&infr… 11/12

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

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

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES

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

14.2. É permi�do à CONTRATADA caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Norma�va
SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

14.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo adi�vo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da cer�ficação de que a
cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em
vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

14.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria des�nado à cedente
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos
causados à Administração, sem prejuízo da u�lização de ins�tutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

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

15.2. 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.

15.3. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. 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 de licitações e contratos
administra�vos 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. 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.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. 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. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
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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 Odair Rosse�o, Usuário Externo, em 22/12/2020, às 15:01,
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 23/12/2020, às 19:47, 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 0070767 e o
código CRC 89B91CCD.
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