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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
ARQUIVO NACIONAL

  

CONTRATO Nº 19/2020

PROCESSO Nº 0008227.000313/2019-33

  

Unidade Gestora: AN/MJSP

  

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA
ANUAL DE SOFTWARE FOXIT, VERSÃO
ENTERPRISE SERVER ILIMITADO, 2 CORE,
PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE
PRESERVAÇÃO DO ACERVO DO ARQUIVO
NACIONAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO ARQUIVO
NACIONAL E A EMPRESA SCANSYSTEM 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 SCANSYSTEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.464.579/0001-06,
estabelecida à Rua Manoel da Nóbrega, 111, CJ72, Paraíso, São Paulo/SP, CEP.:04001-080, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor MAXIMILIAN ADELMANN, brasileiro,
casado, Diretor Técnico, portador da Carteira de Iden�dade nº 10.314.841-3 SSP/SP e do CPF nº 148.582.428-
11, tendo em vista o que consta no Processo nº 08227.000313/2019-33, Inexigibilidade de Licitação nº
14/2020, autorizado mediante ato homologatório (SEI nº 0070505) e em observância ao caput do Ar�go
25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 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 a aquisição de Licença
Anual de So�ware FOXIT, versão Enterprise Server ilimitado, 2 Core, para atender à Coordenação de
Preservação do Acervo do Arquivo Nacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

1.3. Fazem parte da contratação, visando a efe�va operacionalização e funcionamento das
respec�vas soluções:
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a) Licença para 60 (sessenta) meses;

b) Garan�a 12 (doze) meses;

c) Suporte Técnico .

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 60 (sessenta) meses improrrogáveis,
contados a par�r da data da sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro 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: 339040, 339040

PI: AN999LTIN20, AN999LRTI20

Nota de Empenho: 2020NE800330, 2020NE800331

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento irá seguir as condições descritas na Instrução Norma�va n" 04/2013 da
Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
conforme descrito abaixo:

a) § l º Previamente à emissão de nota de empenho e à contratação, a Administração
realizará consulta ao SICAF para iden�ficar possível proibição de contratar com o Poder
Público. (NR) ( ... )

5.2. § 4° A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação.

I - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, no sen�do de que, no
prazo de cinco (5) dias úteis. o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa;

II - O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da Administração;

III - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados  os meios  per�nentes e
necessários para garan�r o recebimento de seus créditos;
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IV - Persis�ndo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administra�vos
correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;

V - Havendo a efe�va prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso
o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF;

VI - Somente por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade do órgão ou en�dade contratante, não será rescindido o contrato em execução
com empresa ou profissional inadimplente no SICAF".

5.3. A empresa contratada deverá indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do contrato (empenho)
firmado com Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.

5.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega efe�va do
quan�ta�vo de produto(s) solicitado(s), acompanhado(s) pela Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota
de Empenho, após conferência, atesto e aceite pelo fiscal do contrato e será creditado em favor da Empresa,
por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto, ficar
explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efe�vado o
crédito.

5.5. No momento do pagamento será realizada consulta ••online" ao SICAF, bem como verificação
quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas correspondentes.

5.6. Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a Contratante no�ficará a empresa para que sejam
sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções pelo inadimplemento,
rescisão do contrato ou a execução da garan�a para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à
administração, além das penalidades previstas em lei.

5.7. Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a Contratante no�ficará a empresa para que sejam
sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções pelo inadimplemento,
além das penalidades já previstas em lei.

5.8. Serão re�das na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e
contribuições previstas na legislação per�nente, cujos valores e percentuais respec�vos deverão estar
discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

5.9. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou
contribuição, deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o
enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal,
assinada pelo representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é
inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e
que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.

5.10. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente
no Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a
diferença será cobrada administra�vamente ou judicialmente, se necessário.

5.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórias devidos pelo Contratante,
entre a data para pagamento acima referida e a correspondente ao efe�vo adimplemento, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP
Onde:

       EM = Encargo Moratórios;
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          N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;
      VP = Valor da parcela per�nente a ser paga;

        I = índice de compensação financeira, assim apurado:
         I-(TX/100)

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = (6/100) 365   →    I= 0,00016438

5.12. A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a
ocorrência.

5.13. Fica desde já reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, até a
regularização da situação, se, no ato da entrega e/ou na aceitação dos produtos, forem iden�ficadas
imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas con�das neste instrumento e seus
Anexos.

5.14. A critério do Contratante poderão ser u�lizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis
despesas com multas, indenizações ou outras responsabilidades da Contratada.

5.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. 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.

5.16. O desconto de multas rela�vas à possíveis sanções administra�vas será precedido de processo
administra�vo em que será garan�do à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios
que lhes são inerentes, não se aplicando neste caso glosas ou descontos devido ao descumprimento de
níveis de serviços acordados conforme previsto na descrição dos serviços contratados con�da neste Termo
de Referência.

5.17. O pagamento pelos "Serviços de Restabelecimento do Suporte Técnico", será precedido de
abertura de Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, e pago somente após a conclusão dos serviços e emissão
do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO, por parte do AN, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de
apresentação da Nota Fiscal, e será efetuado em 01 (uma) parcela, mediante apresentação da
Documentação Fiscal e Técnica.

5.18. O pagamento pelos "Serviços de instalação e configuração dos Produtos Exadata e Exalogic
Oracle (Start-up Pack)", será precedido de abertura de Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, e pago
somente após a conclusão do serviço e emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO, por parte do AN, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da Nota Fiscal.

5.19. O pagamento pelos "Serviços de manutenção, suporte técnico e atualização de produtos
Oracle", será precedido de abertura de chamado técnico pela CONTRATANTE, e pago somente após a
conclusão dos serviços e emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO, por parte do AN, no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data de apresentação da Nota Fiscal, e será efetuado em 24 (vinte e quatro)
parcelas.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

7.1. A licença será disponibilizada por meio digital, via Download.

7.2. O prazo de entrega da licença será de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de
empenho.

7.3. A licença do so�ware poderá ser rejeita quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de referência e na Proposta mencionada no subitem acima, devendo ser subs�tuída no
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prazo máximo de 15 (quinze) dias consecu�vos, a contar da no�ficação da Contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

7.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento
do prazo.

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. 6º do Decreto nº
2.271, de 1997.

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 neste Termo de Referência.

7.8. 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.

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. 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.

7.13. 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.

7.14. 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.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

8.2. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
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8.3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no termo de contrato ou no instrumento que o subs�tua;

8.4. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada;

8.5. 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;

8.6. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada desempenhar o fornecimento do objeto
do presente Termo de Referência, permi�ndo o acesso dos profissionais da Contratada às suas
dependências.

8.7. Caberá ao AN manter um Gestor responsável pela fiscalização e o acompanhamento do bom
andamento dos trabalhos contratados.

8.8. O AN deverá dispor de meios que permitam a comunicação imediata com os profissionais de
atendimento da Contratada, por meio de rádio, telefonia celular, telefonia fixa, e-mail ou similar.

8.9. Executar ou providenciar a execução, com urgência, dos serviços de sua responsabilidade para
que não prejudiquem a execução dos trabalhos da Contratada.

8.10. Fornecer à Contratada todo �po de informação interna essencial ao atendimento do objeto do
presente Termo de Referência.

8.11. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas
no Termo de Referência.

8.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente Termo de Referência, sob
o aspecto quan�ta�vo e qualita�vo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

8.13. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante o fornecimento do
objeto do presente Termo de Referência, efetuando o seu atesto quando a mesma es�ver em conformidade
com os padrões de informação e qualidade exigidos.

8.14. Homologar os produtos fornecidos e/ou serviços prestados quando os mesmos es�verem de
acordo com o especificado no Termo de Referência.

8.15. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Entregar os produtos e executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e
de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao cumprimento das cláusulas contratuais;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução;

9.3. 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 Termo de Referência, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

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

9.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá.
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9.6. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço.

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

9.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

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

9.10. 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.

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

9.12. 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.

9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

9.15. 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. 

9.16. Prover todas as atualizações de so�wares e serviços constantes em sua proposta garan�ndo o
o funcionamento da solução ofertada e a plena execução deste projeto.

9.17. Na ocorrência dos casos previstos acima, a Contratada deverá no�ficar o Ministério da Jus�ça
e Segurança Pública, por escrito, e providenciará o ressarcimento para o dano causado, dentro de 30 (trinta)
dias consecu�vos, a contar da no�ficação ou ainda, se for o caso, apresentará :recurso devidamente
fundamentado.

9.18. Todos os profissionais alocados pela Contratada para atendimento ao exigido no Termo de
Referência deverão ser de inteira responsabilidade desta perante os regimes legais de contratação
trabalhista.

9.19. Cumprir com os prazos e padrões de qualidade e serviços ofertados nas condições es�puladas
no Termo de Referência.

9.20. Cumprir fielmente o Contrato de modo que o serviço se realize com esmero e perfeição,
executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

9.21. Prestar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referência, nos locais
indicados, a fim de manter os serviços do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública e de seus usuários em
condições de funcionamento, observando as normas de segurança do órgão.

9.22. Prestar os serviços constantes do Termo de Referência dentro dos prazos e condições
definidas, em conformidade com as necessidades do AN e com a Polí�ca de Manutenção, Atualização e
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Suporte Técnico.

9.23. Disponibilizar as atualizações dos so�wares devidamente instalados nas dependências do AN
e/ou onde for indicado, por equipe de profissionais qualificados, com todos os custos envolvidos e
adequados de acordo com a proposta apresentada.

9.24. Fornecer, sempre que houver atualização de versão ou da lista de produtos, a relação
atualizada das alterações ocorridas nas novas versões dos produtos do fabricante do so�ware, via My Oracle
Support.

9.25. Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a
contratação, par�cularmente no que tange a regularidade fiscal, desempenho e capacidade técnica
opera�va.

9.26. Cumprir rigorosamente as normas e regulamentos per�nentes aos serviços, objeto do Termo
de Referência.

9.27. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução
dos serviços, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo AN.

9.28. U�lizar profissionais devidamente capacitados e habilitados para a :realização dos serviços
especificados neste documento, impondo-lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência,
correndo por sua conta todas as despesas com salários, impostos, contribuições previdenciárias, encargos
trabalhistas, seguros e outras despesas correlatas.

9.29. Os profissionais disponibilizados pela Contratada para a prestação dos serviços deverão portar
crachás de iden�ficação da mesma, estando sujeitos às normas internas de segurança do AN, inclusive
àquelas referentes à iden�ficação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.

9.30. Providenciar a subs�tuição imediata dos profissionais alocados ao serviço que não possuam a
qualificação adequada ou não atendam sa�sfatoriamente às necessidades do AN ou dos órgãos que
u�lizarem seus serviços.

9.31. Não transferir a terceiros os serviços contratados.

9.32. Assinar e aceitar o termo de confidencialidade, que deverá ser emi�do pelo AN após a
assinatura de Contrato.

9.33. Deverá ser disponibilizado, para a abertura de chamados técnicos, telefone 0800 e website,
com atendimento de serviço 24 X 7 (24 horas por dia e sete dias por semana).

9.34. Fornecer o objeto nas quan�dades e prazos pactuados, de acordo com as especificações
constantes no Termo de Referência.

9.35. Colocar à disposição do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, os meios necessários à
comprovação da qualidade dos materiais, permi�ndo a verificação das especificações em conformidade com
o descrito no Termo de Referência.

9.36. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais
como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as
obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE.

9.37. Responsabilizar-se pela garan�a dos produtos, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida no
Termo de Referência.

9.38. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos termos
do art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/1993.
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9.39. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública, em decorrência da execução do CONTRATO, incluindo os danos causados a terceiros, a
qualquer �tulo.

9.40. Manter durante a vigência contratual informações atualizadas quanto ao endereço, razão
social e contatos.

9.41. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização pelo CONTRATANTE, não eximirá a
CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas.

9.42. Manter, durante a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.43. Re�rar das dependências do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a par�r
da no�ficação, sendo expressamente proibido manter quaisquer bens que não sa�sfaçam as Especificações.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significa�vos para a Contratante;

b) multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injus�ficado
sobre o valor mensal da fatura. até o limite de 100/o (dez por cento);

c) multa compensatória de 100/o(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

10.2. A inobservância do prazo fixado parcial apresentação da garan�a acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de
2% (dois por cento).

10.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos 1 e
II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, m e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:

10.4.1. tenha sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

10.4.2. tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação.

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

10.5. 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.

10.6. 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
principio da proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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10.8. Se a multa for de valor superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou. quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.9. Ali sanções administra�vas previstas não se confundem com o item Glosas, podendo ser
aplicados de forma concomitante a essas.

10.10. A CONTRATADA poderá sofrer ainda, as sanções descritas na Lei nº 12.84612013 abaixo
descritas.

10.11. Art. 5º- Cons�tuem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins
desta Lei, todos aqueles pra�cados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que
atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou
contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prá�ca dos atos ilícitos previstos nesta Lei.

III - comprovadamente, u�lizar-se de interposta pessoa �sica ou jurídica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a iden�dade dos beneficiários dos atos pra�cados.

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter compe��vo de procedimento licitatório público.

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público.

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer �po.

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente.

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par�cipar de licitação
pública ou celebrar contrato administra�vo.

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos respec�vos instrumentos contratuais, ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

V - dificultar a�vidade de inves�gação ou fiscalização de órgãos, en�dades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º  Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e en�dades estatais ou
representações diplomá�cas de pais estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as
pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de pais estrangeiro.

§ 2º  Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as
organizações públicas internacionais.

§ 3º  Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, en�dades
estatais ou em representações diplomá�cas de pais estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas
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controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de pais estrangeiro ou em organizações públicas
internacionais.

10.12. Art. 6º  Na esfera administra�va, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas
responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

I - multa, no valor de 0,1 % (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do
faturamento bruto do úl�mo exercício anterior ao da instauração do processo
administra�vo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida,
quando for possível sua es�mação, e

II - publicação extraordinária da decisão condenatória.

§ 1º  As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumula�vamente, de acordo
com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

§ 2º  A aplicação das sanções previstas no ar�go será precedida da manifestação jurídica
elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3º  A aplicação das sanções previstas no ar�go não exclui, em qualquer hipótese, a
obrigação da reparação integral do dano causado.

§ 4º  Na hipótese do inciso 1 do caput, caso não seja possível u�lizar o critério do valor do
faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de reais).

§ 5º  A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de
sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prá�ca
da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem
como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no
local de  exercício da a�vidade, de modo visível ao público, e no si�o eletrônico na rede mundial de
computadores.

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.
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12.2. 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.

12.2.1. 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.

12.2.2. 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.

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.

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 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

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. 55, §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 Maximilian Adelmann, Usuário Externo, em 23/12/2020, às
17:56, 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 28/12/2020, às 11:51, 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 0071320 e o
código CRC 21CCAFD9.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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