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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, 

POR INTERMÉDIO DO ARQUIVO NACIONAL E 

A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO 

E SERVIÇOS S/A. 

Processo n° 08060.000227/2017-17 

CONTRATO N° 17/2017 

A União, por intermédio do Arquivo Nacional, órgão integrante da estrutura básica do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, com sede na Praça da República, 173 — Centro, na cidade do Rio de 
Janeiro/Estado RJ, inscrito no CNPJ sob o n° 04.374.067/0001-47, neste ato representado pelo Diretor-Geral 
Substituto, Sr. Diego Barbosa da Silva, portador da Carteira de Identidade n° 203521869, expedida pelo 
IFP/RJ e CPF n° 058.680.917-10, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n°2.433, de 24 de outubro de 2011, do Ministro da Justiça, 
publicado no DOU de 25 de outubro de 2011, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa 
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n° n° 
07.432.517/0001-07, sediada na Alameda Asia, n° .164, 2° Andar — Polo Industrial Tamboré, Santana do 
Parnaiba/SP, CEP 06.543-312, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
Vittorio Danesi, portador da Carteira de Identidade n° W331048-5, expedida pela SE/DPMAF/DPF, e CPF n° 
008.292.718-99, tendo em vista o que consta no Processo n°08060.000227/2017-17 e em observância as 
disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 
2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008 e suas 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n° 07/2017, e 
da Ata de Registro de Preços n° 39/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1. Contratação de serviços de impressão corporativa gerenciada (managed print services) de abrangência 
nacional com alocação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos; fornecimento 
continuo de suprimentos e consumiveis de impressão (exceto papel); solução completa de gerenciamento de 
impressão e suporte técnico preventivo e corretivo on-site — conforme os requisitos e as condições 
estabelecidas no Termo de Referências e em seus encartes — com pagamento em função de resultados e sem 
garantia de consumo mínimo. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, à Ata de Registro de Preços, 
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 
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DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE 
MENSAL 

A B C 

VALOR 
UNITÁRIO 
[UNITÁRIO] 

VALOR 
MENSAL 

[UNITÁRIO X QTDE 
MENSAL] 

VALOR 
ANUAL 

[UNITÁRIO X 
QUTDE ANUAL] 

03 Impressora Multifuncional 
Departamental Monocromática - 
Categoria B 

Alocação 
Mensal 

16 R$ 230,00 R$ 3.680,00 R$ 44.160,00 

05 Impressora Multifuncional Corporativa 
A3 Policromática - Categoria D 

Alocação 
Mensal 

2 R$ 1.012,50 R$ 2.025,00 R$ 24.300,00

Item DESCRIÇÃO Qtde 
Mês 

Valor Unitário 
de Impressão 

Valor Total de Impressão 

08 Impressão Convencional 
Monocromática 

Página
Impressa 

90.000 R$ 0,03 R$ 32.400,00 

09 Impressão Convencional Policromática Página 
Impressa 

2.000 R$ 0,28 R$ 6.720,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

2.1. 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 36(trinta e seis) meses, com inicio na data de 
13/11/2017 e encerramento em 13/11/2020, podendo ser prorrogado por interesse das partes por mais de 12 
(doze) meses até o limite de 48 (quarenta e oito) meses; conforme disposições normativas e legais, desde 
que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3. 0 valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 

3. CLAUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1. 0 valor mensal da contratação é de R$8.965,00 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais), 
perfazendo o valor total de R$107.580,00 (cento e sete mil, quinhentos e oitenta reais). 

3.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

3.3. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos A. CONTRATADA 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
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4. CLAUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento da Unido, para o exercício de 2017, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 200247/00001 

Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: 04391208128100001 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: 109290 

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

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO 

5.1. 0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
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 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data 
final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 
5.4. 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, 
condicionado este ato A. verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 
serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 
5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a 
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
caso se constate que a Contratada: 

5.6.1. não produziu os resultados acordados; 

5.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade minima exigida; 

5.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior h. demandada. 

5.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
5.8. Antes de cada pagamento A contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital. 
5.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. 0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
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5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto A inadimplência da 
contratada, bem como quanto A existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada A contratada a ampla defesa. 
5.12. Havendo a efetiva 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. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, não será rescindido o 
contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 
5.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

5.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado A apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.15. 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 efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM =I xNx VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP -= Valor da parcela a ser paga. 
I = indice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = (6/100) 
365 

I = 0,00016438 
TX -= Percentual da taxa 
anual = 6%. 

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE 

6.1. Sell admitido o reajuste de pregos dos serviços contratados, nos termos inc. XXII do artigo 19 da 
Instrução Normativa SLTI/MP n° 02/2008, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, 
mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística — IBGE, ou outro que venha a substituf-lo, divulgado pelo IBGE. 

6.2. 0 interregno mínimo .de 01 (um) ano será contado: 

6.2.1. Para primeiro reajuste: a partir da data de assinatura do CONTRATO; 

6.2.2. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao 
último reajuste ocorrido ou precluso. 

6.2.3. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando o 
seguinte: 

6.2.3.1. A partir da data em que se completou o cômputo mínimo de 01 (um) ano; 
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6.2.3.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão dos reajustes futuros. 

7. CLAUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA 

7.1. 0 adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no 
valor correspondente a 5% (cinco) por cento do valor do Contrato, que sell liberada de acordo com as 
condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas 
as obrigações contratuais. 

7.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 
0,07% (seta centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 
por cento). 

7.1.2. 0 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 
Jell do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

7.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 
(três) meses após o término da vigência contratual. 
7.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

7.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 

7.3.2. prejuízos diretos causados A Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

7.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante A Contratada; e 

7.3.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada. 

7.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com 
correção monetária, em favor da Contratante. 

7.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados acima. 

7.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições. 

7.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 
em que for notificada. 

7.8. 0 Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

7.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste 
item. 

7.10. Será considerada extinta a garantia: 

7.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo 
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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7.10.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Contratante não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

8. CLAUSULA OITAVA — REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. Será utilizado modelo da definição dos mecanismos necessários à gestão e à fiscalização da Solução de 
Tecnologia da Informação, objetivando minimizar os riscos de falha no fornecimento da Solução, por meio da 
definição de controles adequados para os principais elementos que a compõe, levando-se em consideração 
ferramentas, computacionais ou não, processos e recursos materiais e humanos disponíveis. 

8.2. 0 OBJETO contratado sera recebido, conforme prevê o artigo 73 da Lei 8.666/93, de acordo com o 
disposto a seguir: 

8.2.1. Recebimento provisório — Consiste na identificação e conferência dos serviços entregues, com 
ênfase na quantidade e qualidade, assim como em aspectos físicos e visuais da execução. Sell feito em 
até 05 (cinco) dias úteis após a entrega dos relatórios de serviço, nos termos da alínea "a" do inciso 
II do artigo 73 da Lei n° 8.666/1993. Juntamente com o recebimento provisório será expedida a 
autorização de faturamento. 

8.2.2. Recebimento definitivo — Consiste na análise técnica e minuciosa dos serviços, com a 
conferencia das características e qualidade conforme especificações contidas neste Contrato. Sera feito 
em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, nos termos da alínea "h" do inciso II do artigo 
73 da lei n° 8.666/1993. Sera feito por meio do ateste da fatura para pagamento. 

8.3. Seri rejeitado, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido em desacordo com as 
especificações constantes deste CONTRATO e seus encartes. Ainda conforme o art. 69 da Lei 8.666/1993, a 
CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 

8.4. S6 haverá o Recebimento Definitivo, após a análise da qualidade dos serviços, resguardando-se ao 
CONTRATANTE o direito de não receber o objeto cuja qualidade seja comprovadamente baixa — situação 
em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, e neste CONTRATO. Neste 
caso, a empresa será convocada a substituir os equipamentos ou refazer todos os serviços realizados, sem 
custo adicional. 

8.5. Para o recebimento dos equipamentos a serem alocados, além da verificação técnica dos itens do 
Contrato, a equipe técnica do CONTRATANTE fará uma análise detalhada da procedência dos equipamentos, 
considerando os seguintes procedimentos: 

a) Verificação da originalidade dos equipamentos junto ao fabricante: o CONTRATANTE poderá verificar se 
os equipamentos fornecidos foram originalmente fabricados e homologados pelo fabricante; 

b) Verificação física dos equipamentos: o CONTRATANTE verificará se os equipamentos fornecidos — 
incluindo seus componentes e acessórios — estão em perfeitas condições de uso e se atendem integralmente 
aos requisitos mínimos e/ou obrigatórios estabelecidos. 

8.6. Caso qualquer equipamento, suprimento ou peça seja reprovada durante as avaliações, testes e inspeções 
realizadas pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA sera notificada e deverá promover sua imediata 
substituição — sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais cabíveis. 

8.7. 0 CONTRATANTE promoverá também conferência do quantitativo de serviço prestado, através da 
avaliação de contadores físicos e lógicos disponíveis. 
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8.8. 0 CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e diligências visando 
esclarecer quaisquer situações relacionadas à prestação dos serviços contratados, sendo obrigação da 
CONTRATADA acolhê-las. 

8.9. Após a assinatura do CONTRATO e indicação formal dos responsáveis por gestão e fiscalização, sera 
elaborado documento com base no Modelo de Gestão com definição dos processos de fiscalização do 
CONTRATO, contendo a metodologia de fiscalização, os documentos ou as ferramentas, computacionais ou 
não, e controles adotados, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários à fiscalização, entre outros. 

8.10. Durante a execução contratual sera mantido histórico de gestão do CONTRATO, contendo registros 
formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução, por ordem histórica, a cargo do Gestor do 
Contrato. 

8.11. Para cumprir as atividades de gestão e fiscalização do CONTRATO o CONTRATANTE designará 
servidores (titulares e substitutos) 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 Area de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade 
competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato; 

c) Fiscal Administrativo: servidor representante da Area Administrativa, indicado pela autoridade 
competente dessa area para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos. 

9. CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do CONTRATO para acompanhar 
e fiscalizar a execução contratual, conforme o disposto no art. 30 da IN SLTI.MP n° 04, de 
11/09/2014; 

b) Encaminhar formalmente as demandas, preferencialmente por meio de ORDEM DE SERVIÇO, de 
acordo com os critérios estabelecidos nesse Termo de Referência, observando-se o disposto no arts. 
19 e 33 da IN SLTI.MP n° 04, de 11/09/2014; 

c) Receber o objeto/serviço fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a 
proposta aceita, conforme inspeções realizadas, observando o disposto no art. 21 da IN SLTI.MP n° 
04, de 11/09/2014; 

d) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, 
comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando se tratar de contrato 
oriundo de Ata de Registro de Preços; 
Liquidar o empenho e efetuar o pagamento A. CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos 
em CONTRATO; 
Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da 
Solução de Tecnologia da Informação; 
Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da Solução de Tecnologia da 
Informação por parte da CONTRATADA, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; 

h) Realizar, no momento da licitação e sempre que possível, diligências e/ou Prova de Conceito com o 
LICITANTE classificado provisoriamente em primeiro lugar, para fins de comprovação de 
atendimento das especificações técnicas, exigindo, no caso do fornecimento de bens, a descrição em 
sua proposta da marca e modelo dos bens ofertados; 

i) Garantir que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia da 
Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do CONTRATO, incluindo 
a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam 

Administração, justificando os casos em que isso não ocorrer. 
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9.2. Sao obrigações da CONTRATADA: 

Além de garantir a fiel execução dos serviços contratados de acordo com os termos contratuais, são 
responsabilidades da CONTRATADA: 

a) Indicar formalmente e manter PREPOSTO apto a representá-la junto ao CONTRATANTE, que 
deverá responder pela execução do CONTRATO; 

b) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução 
do objeto contratual; 

c) Informar prontamente e com veracidade ao CONTRATANTE sobre fatos e/ou situações 
relacionadas A. prestação dos serviços contratados que representem risco ao êxito da contratação ou 
o cumprimento de prazos exigidos, além de responsabilizar-se pelo conteúdo e boa-fé das 
informações prestadas — em conformidade com o art. 4° da Lei n° 9.784/1999 — sob pena de 
incorrer em situações de dolo ou omissão; 

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

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

f) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as mesmas condições da habilitação — zelando 
pelo cumprimento de suas obrigações legais, fiscais e trabalhistas; 
Quando requisitado, manter durante a execução do CONTRATO equipe técnica composta por 
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da Solução de 
Tecnologia da Informação; 

h) Manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da Solução de Tecnologia da 
Informação durante a execução do contrato, conforme art. 18, inciso I, alínea "g" da IN SLTI.MP n° 
04, de 11/09/2014; 
Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins de 
comprovação de atendimento das especificações técnicas; e 
Ceder à Administração os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de 
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos elaborados ao longo do contrato, 
incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados; 

k) Auxiliar o CONTRATANTE na elaboração de politicas e procedimentos relacionados A. gestão e 
uso dos serviços contratados, inclusive no que tange à implantação de medidas de racionalização e 
economia; 

1) Responsabilizar-se pelos procedimentos logísticos de transporte, distribuição e instalação dos 
equipamentos nos endereços indicados pelo CONTRATANTE, arcando com todos os custos 
relacionados (inclusive seguros); 

g) 

i) 

.1) 

j) 
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Zelar pela integridade material e funcional 
dependências em função da execução dos 
CONTRATADA pela perda e/ou danos 
equipamentos. 

dos equipamentos de impressão alocados em suas 
serviços contratados, responsabilizando-se junto 
provocados pelo comprovado mau uso desses 

A comprovação de dano provocado a equipamento alocado pela CONTRATADA em razão de mau uso ou 
outra situação na qual incorra culpa do CONTRATANTE estará sujeita à apresentação de prova inequívoca, 
acompanhada de laudo técnico detalhando o dano e demonstrando o nexo entre esse e a ação que o 
provocou. Caso o dano resulte na inoperância do equipamento, mesmo que comprovada a culta do 
CONTRATANTE, não ficará afastada a responsabilidade da CONTRATADA em promover a imediata 
normalização do serviço e/ou substituição do equipamento danificado por outro em perfeitas condições de 
operação. 
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m) Arcar com os danos de sua responsabilidade provocados aos equipamentos alocados na prestação 
dos serviços, inclusive durante os procedimentos de transporte, movimentação e instalação, sem 
qualquer solidariedade por parte do CONTRATANTE; 

n) Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e 
equipamentos utilizados, e prazo a ser determinado pelo CONTRATANTE, sob pena sofrer sanções 
por inexecução contratual; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no 
objeto contratual, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor; 
Zelar pelo cumprimento de leis e normas relativas à segurança e medicina do trabalho durante a 
execução de quaisquer serviços de sua responsabilidade nas instalações do CONTRATANTE. 
Assim como cumprir as normas do CONTRATANTE aplicáveis em suas instalações funcionais, 
inclusive regras de acesso e controles de segurança; 
Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações 
que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da execução dos serviços, não 
podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a 
quaisquer terceiros. 

11) 

c0 

10. CLAUSULA DECIMA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

10.1.1. ocorrências citadas no ANEXO I - Termo de Referências; 
10.1.2. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
10.1.3. apresentar documentação falsa;. 
10.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
10.1.6. não mantiver a proposta; 
10.1.7. cometer fraude fiscal; 
10.1.8. comportar-se de modo inidõneo. 

10.2. Considera-se comportamento inid6neo, entre outros, a declaração falsa quanto as condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento 
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

10.3. 0 licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 
do licitante; 
10.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até cinco anos; 

10.4. penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 
na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999. 

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da 
proporcionalidade. 

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no ANEXO 1 - Termo de 
Referências. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — RESCISÃO 

11.1. 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, 
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Edital. 

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

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.4. 0 termo de rescisão, sempre que possível, sera 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. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — VEDAÇÕES 

12.1. E vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 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. 

13.2.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

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 contidas na Lei n° 
8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios 
gerais dos contratos. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá. à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n°8.666, de 1993. 
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO 

16.1. 0 Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato sera o da Seção 
Judiciaria do Rio de Janeiro/RJ - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Rio de Janeiro, I de novembro de 2017. 

Diego» arbosa da Silva 
Diretor-Geral bstituto do Arquivo Nacional 

CONTRATANTE 

Vittorio Danesi 
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

NOME:  PO foo$:S§ --1 \101t12. 
IDENT:  ( 1Dci • g LI ct 

CPF: 

ASS.: 
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Fernando José Coutinho Martins 
RG: 22.624.047-2 

CPF: 159.187.768-77 
Diretor Financeiro 

NOME:  tG/3t..%:. dre.4'7)1-0

IDENT:  0/2. PCI 17 
CPF: 9 
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