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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
ARQUIVO NACIONAL

 
  

CONTRATO Nº 1/2021

PROCESSO Nº 08227.000344/2020-28

  

Unidade Gestora: AN/MJSP

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SERVICE DESK E SUSTENTAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA PARA
ORGANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO,
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA
DE TAREFAS DE SUPORTE, ROTINA E
DEMANDA, COMPREENDENDO ATIVIDADES
DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E/OU
PRESENCIAL DE 1º, 2º E 3º NÍVEIS, A
USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LOTADOS NA SEDE DO
ARQUIVO NACIONAL/RJ, E SUA
COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO
FEDERAL - COREG, ABRANGENDO A
EXECUÇÃO DE ROTINAS PERIÓDICAS,
ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE
DÚVIDAS E RECEBIMENTO, REGISTRO,
ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO
DE SOLICITAÇÕES DE USUÁRIOS,
SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE EVOLUÇÃO
DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA E GERENCIAMENTO DE
PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO ARQUIVO NACIONAL E A
EMPRESA CONNECTCOM
TELEINFORMÁTICA 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 CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.308.141/0001-76, estabelecida na Avenida Bernardino
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de Campos, nº 98/100, 9º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP.:04004-040, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor VALTER SANTOS LIMA JÚNIOR, brasileiro, casado,
Sócio-Diretor, portador da Carteira de Iden�dade nº 14.893.882-6 SSP/SP e do CPF nº 101.773.738-06,
tendo em vista o que consta no Processo nº 08227.000344/2020-28, 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; da Lei nº 8.248, de 22 de
outubro de 1991; do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018; do Decreto nº 7.174, de 12 de maio
de 2010; da Instrução Norma�va SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019 e da Instrução Norma�va
SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão nº 15/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação
de serviço de service desk e sustentação de infraestrutura de tecnologia para organização,
desenvolvimento, implantação e execução con�nuada de tarefas de suporte, ro�na e demanda,
compreendendo a�vidades de suporte técnico remoto e/ou presencial de 1º, 2º e 3º Níveis, a usuários de
soluções de tecnologia da informação lotados na sede do Arquivo Nacional - AN, no Rio de Janeiro, e sua
Coordenação Regional do Distrito Federal – COREG, situada em Brasília, abrangendo a execução de
ro�nas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnós�co e
atendimento de solicitações de usuários, sustentação e projetos de evolução do ambiente de
infraestrutura tecnológica e gerenciamento de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação -
TIC, para o Arquivo Nacional-AN, do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública-MJSP, conforme condições,
quan�dades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Objeto da contratação:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QTD

1

Serviço de service desk e sustentação de infraestrutura de tecnologia para
organização, desenvolvimento, implantação e execução con�nuada de tarefas
de suporte, ro�na e demanda, compreendendo a�vidades de suporte técnico
remoto e/ou presencial de 1º, 2º e 3º Níveis, a usuários de soluções de
tecnologia da Informação da sede do Arquivo Nacional, localizada no Rio de
Janeiro e sua Coordenação Regional do Distrito Federal em Brasília,
abrangendo a execução de ro�nas periódicas, orientação e esclarecimento de
dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnós�co e atendimento de
solicitações de usuários, sustentação à infraestrutura tecnológica e
gerenciamento de processos de TIC.

meses 12

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será por 12 (doze) meses, com início nas data
de 09/04/2021 e encerramento em 09/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja
observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial para o
cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
con�nuada;  

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse
na realização do serviço;  
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2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;  

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

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

2.2. A CONTRATADA não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi�vo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$106.786,76 (cento e seis mil, setecentos e oitenta e
seis reais e setenta e seis centavos), perfazendo o valor total anual de R$1.281.441,08 (Um milhão,
duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos).

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 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200247

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 172309

Elemento de Despesa: 339040

PI: AN999LTIN21

Nota de Empenho: 2021NE000061

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

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO    

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

5.2. 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. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.

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

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

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

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

5.6.2. a data da emissão;

5.6.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

5.6.4. o período de prestação dos serviços;

5.6.5. o valor a pagar; e

5.6.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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

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

5.8.1. não produziu os resultados acordados;

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

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

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

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

5.11.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

5.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de 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.

5.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos. 

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

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

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

5.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no ar�go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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5.18. É vedado o pagamento, a qualquer �tulo, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da a�va do órgão contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orçamentárias vigente.

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

EM = I x N x VP, sendo:

          EM = Encargos Moratórios;

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

          VP = Valor da Parcela a ser paga.

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

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

          I = 0,00016438

          TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos e
Tecnologia da Informação – ICTI, man�do pela Fundação Ins�tuto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA -
portaria Nº 6.432, de 11 de julho de 2018 exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após
a ocorrência da anualidade. 

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
par�r dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela úl�ma variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma
não possa mais ser u�lizado, será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

6.7.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi�vo.

6.8. O reajuste será realizado por apos�lamento.

6.9. A cada 12 (doze) meses de execução contratual serão recalculados os percentuais por
categoria da tabela abaixo para alteração contratual. Foram atribuídas as seguintes porcentagens devido
à importância de cada item para o cálculo de acréscimos e supressões no contrato:

Iden�ficador Item Categoria

Porcentagem 
 

(% do valor
contratual)
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1 A�vos de
TIC

Host Físico no Datacenter 10%

Sistemas Operacionais de Servidores 10%

A�vos de Rede (Switch e Roteador) 5%

Appliance de Segurança (Firewall, IDP, IPS, Proxy,
An�Spam, Web Applica�on Firewall, balanceador) 20%

Armazenamento (quan�dade de equipamentos) 10%

Estação de Trabalho do Usuário do AN 10%

Servidor de Aplicação 20%

2 Quan�ta�vo
de Usuários Pessoa Física 15%

6.10. As porcentagens foram calculadas com base no inves�mento em profissionais de TIC do
contrato atual, dos úl�mos 12 meses. Segue tabela de alteração contratual:

Item Categoria Qtd

Variação

(% de aumento
ou redução da
quan�dade)

Percentual

do

Adi�vo

A�vos de
TIC

Host Físico no Datacenter 37 20% 2%

Sistemas Operacionais de Servidores 157 20% 2%

A�vos de Rede (Switch e Roteador) 71 10% 0,5%

Appliance de Segurança (Firewall, IDP, IPS,
Proxy, An�Spam, Web Applica�on Firewall,
balanceador)

10 10% 2%

Armazenamento (quan�dade de
equipamentos) 13 20% 2%

Estação de Trabalho do Usuário do AN 699 10% 1%

Servidor de Aplicação 52 20% 4%

Quan�ta�vo
de Usuários Pessoa Física 750 10% 1,5%

6.11. O Percentual do Adi�vo será calculado tanto para mais como para menos do valor do
contrato atualizado.

6.12. Para aplicação do adi�vo, o percentual sempre tem que igualar ou exceder tanto para
supressão quanto para acréscimo.
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6.13. Os percentuais serão calculados com base no úl�mo adi�vo contratual realizado para cada
categoria. No caso do primeiro adi�vo contratual, os acréscimos e supressões serão calculados com base
no escopo definidos inicialmente neste termo de referência.

6.14. Cabe à CONTRATADA comprovar através de relatório técnico a volumetria do itens
descritos na tabela de Percentual do Adi�vo Contratual.

6.15. A validação, a comprovação e o controle dos serviços serão fiscalizados pela equipe de
fiscalização do contrato.

6.16. O adi�vo é limitado à 25% do valor do contrato atualizado tanto para acréscimo como para
supressão, em respeito ao art. 65, § 1o e § 2º, II, da Lei de Licitações (BRASIL, 1993),

“§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso par�cular de reforma de edi�cio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.    

§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior...”      
                 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

7.1. O adjudicatário prestará garan�a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do contrato.

7.2.  No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de
prestação de garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro
garan�a ou fiança bancária.

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

7.2.2. 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 I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.2.3. A validade da garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP nº 5/2017.

7.3. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.3.1. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

7.3.2. multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e 

7.3.3. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

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

7.4. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

7.5. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica
na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

7.6. Caso a opção seja por u�lizar �tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi�dos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
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Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

7.7. No caso de garan�a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos bene�cios do ar�go 827 do Código Civil.

7.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros u�lizados quando da
contratação.

7.9. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respec�va reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que for no�ficada.

7.10. A Contratante executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

7.11. Será considerada ex�nta a garan�a: 

7.11.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a �tulo de garan�a, acompanhada de declaração da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.

7.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da
comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

7.11.3. O garan�dor não é parte para figurar em processo Administra�vo instaurado pela
contratante com o obje�vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

7.11.4. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garan�a, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

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

8.1. A contratação de serviços técnicos especializados de TIC é a forma u�lizada pela
Administração Pública Federal (APF), para garan�r a sustentação e o provimento de serviços de TI aos
seus usuários e ao público em geral. Os contratos de terceirização de TIC são necessários para que os
órgãos da Administração Pública obtenham os serviços com a qualidade necessária, o que requer muitas
vezes um nível de especialização em determinadas áreas de conhecimento que não está disponível no
seu quadro de servidores.

8.2. O atendimento ao objeto desta contratação deverá levar em consideração, como
referência inicial, o atendimento aos requisitos. É resultado esperado desta contratação a redução do
volume bruto de chamados de suporte, especialmente no tocante aos incidentes na infraestrutura de TI,
a par�r da melhoria da gestão e do aprimoramento dos métodos proa�vos.

8.3. Independentemente do escalonamento entre os diferentes níveis de atendimento sob
responsabilidade da CONTRATADA, o chamado deve atender globalmente os tempos máximos
estabelecidos para os eventos de serviço.

8.4. O objeto desta contratação está alinhada ao modelo ITIL v3 onde todos os chamados
deverão ser tratados como eventos. Neste sen�do a CONTRATADA deverá , no MÍNIMO, implantar um
modelo de "Central de Serviços" ou "Central de Atendimento" com Gerenciamento de Eventos,
Incidentes, Requisições, Problemas, Catálogo de Serviços de TI e Gestão de base de conhecimento.

8.5. Todos os eventos passarão pela análise da Central de Atendimento para que possam ser
devidamente classificados quanto ao �po de processo: Requisição de serviço, Incidente ou Problema.

8.5.1. Requisição de serviço: trata requisições dos usuários que não foram geradas por um
incidente, mas que foram geradas a par�r de uma solicitação de serviço ou informação.

8.5.2. Incidente: é uma interrupção não planejada de um serviço de TI ou uma redução da
qualidade de um serviço de TI.
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8.5.3. Problema: é um evento provocado por um ou mais incidentes de causa desconhecida.

8.6. Os eventos também serão classificados quanto ao nível de atendimento de acordo com os
critérios estabelecidos pelo CONTRATANTE, considerando-se: impacto, urgência e prioridade.

8.6.1. Impacto: o impacto reflete o efeito de um evento sobre o negócio ou a�vos de TI do
CONTRATANTE. A classificação dos incidentes, requisições e problemas quanto ao impacto, será 
determinada pela abrangência do evento e a quan�dade de pessoas  afetadas. 

8.6.2. Urgência: a urgência é determinada pela necessidade da ins�tuição de que os serviços
sejam restabelecidos dentro de um determinado prazo. Serviços e recursos de TI dis�ntos têm requisitos
de urgência dis�ntos, dependendo da sua relevância para a missão ins�tucional. A urgência também é
determinada pelo aumento da gravidade do evento caso não haja atendimento em curto prazo.

8.6.3. Prioridade: a prioridade estabelece a relação de ordem de atendimento dos chamados,
nos quais os eventos devem ser resolvidos e atendidos. Ela definirá o prazo para início de atendimento e
é um importante balizador do esforço a ser empreendido no atendimento.

8.7. Na tabela abaixo seguem os critérios para definição do impacto dos eventos.

Impacto Fatos Determinantes

Al�ssimo 

Evento que causem impacto nega�vo generalizado, e que prejudiquem a imagem
ins�tucional do CONTRATANTE. 

Qualquer evento rela�vo à indisponibilidade ou mau funcionamento generalizado de
sistemas ou recursos crí�cos ou sensíveis.

Qualquer evento cujo não atendimento comprometa os serviços de TI prestados à
população.

Qualquer evento ou requisição reportado por usuário VIP.

Alto

Evento que impeçam ou inviabilizem os trabalhos de uma área ou unidade da
organização . 

Indisponibilidade ou mau funcionamento generalizado em serviços ou recursos
essenciais.

Elevado 

A falha impossibilita o trabalho diário de um ou mais usuários (ex. problema em um
equipamento ou sistema específico, falha no funcionamento do acesso à rede em
uma sala ou setor, indisponibilidade da estação de trabalho do usuário, problema
em serviço essencial para o usuário).

O equipamento ou serviço fornecido está operacional, mas apresenta algumas
funções principais, ou partes delas, com erros, provocando assim uma queda na
qualidade do trabalho normal.

Médio

A falha afeta o trabalho diário de um ou mais usuários.

O equipamento ou serviço de uso cole�vo encontra-se operando de modo normal,
mas algumas funções secundárias apresentam falhas ou len�dão.

Trata-se de requisição de serviço cujo não atendimento imediato não impeça o
trabalho principal do usuário.

Baixo
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O equipamento ou serviço apresenta falha, mas por necessidade do usuário não há
possibilidade de intervenção imediata ou de paralisação.

O equipamento ou serviço apresenta falha, mas por necessidade do usuário não há
possibilidade de intervenção imediata ou de paralisação.

O serviço afetado está operando, mas no modo de con�ngência.

A requisição pode ser atendida em algum horário posterior sem que haja prejuízo do
desempenho das a�vidades do usuário.

8.8. Na tabela abaixo seguem os critérios para definição da urgência das requisições e
incidentes.

Urgência Fatos Determinantes

Crí�ca

O equipamento ou o serviço precisa ser restabelecido imediatamente.

O dano ou o impacto causado pela falha aumenta significa�vamente com o tempo.

O sistema ou recurso é crí�co ou sensível.

Qualquer evento ou requisição reportado por usuário VIP.

Alta
O equipamento ou o serviço precisa ser restabelecido o mais rápido possível.

O sistema ou recurso é essencial.

Média
O equipamento ou o serviço deve ser restabelecido assim que possível.

Definido para usuários comuns.

Baixa
Por necessidade do cliente não há possibilidade de intervenção imediata.

O serviço pode ser agendado para uma data específica, a posteriori.

8.9. Os critérios definidos nas tabelas acima são balizadores para a categorização dos
chamados na Ferramenta de Requisição de Serviço e Gerenciamento de TI. 

8.10. A par�r das classificações de impacto e urgência, e do cruzamento destas informações, é
determinada a prioridade de cada evento, de acordo com a tabela de Matriz de Definição da Prioridade
no Atendimento. 

8.11. A cada valor de prioridade entre um e cinco está associado um nível de serviço rela�vo ao
tempo de início de atendimento e ao tempo total para a solução, onde 1 (um) é a maior prioridade e
5(cinco) a menor.

8.12. Segue abaixo a tabela de Matriz de Definição da Prioridade no Atendimento, em Função do
Impacto e da Urgência:

IMPACTO
URGÊNCIA

BAIXA MÉDIA ALTA CRÍTICA

ALTÍSSIMO 2 2 1 1
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ALTO 3 2 2 1

ELEVADO 4 3 2 2

MÉDIO 4 4 3 2

BAIXO 5 4 3 3

8.13. A CONTRATANTE estabeleceu critérios para classificação dos chamados em níveis de
"impacto" e "urgência", seguindo as diretrizes estabelecidas.

8.14. O conteúdo do item 29 do Termo de Referência, composto de quatro documentos técnicos
(Informações Técnicas Complementares - ITC), vincula cada serviço lá listado a um determinado impacto,
urgência e por sua vez prioridade.

8.15. As classificações de "impacto" e "urgência" poderão ser revistas, assim como poderão ser
incluídos novos itens nos ITC's do item 29 do Termo de Referência, de acordo com a necessidade da
CONTRATANTE. 

8.16. Sempre que um evento puder ser agendada para data posterior, ela deverá ter o "impacto"
e a "urgência" definidos como "baixos", e deverá ser definida na Ferramenta de Requisição de Serviço e
Gerenciamento de TI uma data para sua execução conforme regra do Termo de Referência. A fim de criar
um limitador do esforço máximo necessário para o cumprimento dos níveis mínimos de serviços, as
requisições classificadas como de prioridades "1" e "2" somadas não poderão exceder a 50% (cinquenta
por cento) das solicitações de eventos do período mensal.

8.17. Caso os chamados classificados com prioridades "1" e "2" excedam o limite máximo de
50% das solicitações de eventos em um determinado mês, não será observado pela CONTRATANTE o
acordo de nível de serviço correspondente no que exceder o limite (em ambos os casos será observado o
acordado para a prioridade "3").

8.18. O Tempo de Início de Tratamento do chamado (TIT) é o tempo transcorrido desde o
recebimento da comunicação do evento, por qualquer um dos canais disponíveis ( chamada telefônica, e-
mail, interface de autoatendimento web), e o seu consequente registro no sistema de requisição de
serviço, até a sua atribuição no sistema ao técnico responsável pela primeira intervenção para a solução,
independentemente de o atendimento ser realizado de forma presencial ou de forma remota.

8.19. No caso de um evento ser feita por chamada telefônica ou por e-mail, o TIT é o intervalo
entre o início do atendimento pelo atendente e a consequente geração do número do chamado até a
efe�va designação de um colaborador para o atendimento dos eventos (que poderá ser o próprio
atendente, no caso de resolução do problema em primeiro nível).

8.20. O registro do "TIT" é, portanto, de responsabilidade exclusiva do atendimento remoto na
central de atendimento. No caso do atendimento via telefone ou por e-mail, deverão ser desconsideradas
as esta�s�cas das chamadas inconclusas ou que não ob�verem êxito em transmi�r completamente as
informações rela�vas ao problema. 

8.21. O Tempo Máximo para Solução do Incidente (TMSI) é o tempo máximo para a resolução de
um incidente e o Tempo Máximo para Solução da Requisição (TMSR) é o tempo máximo para a resolução
de uma requisição, contado do momento do registro do chamado até o encerramento no sistema.

8.22. No que diz respeito ao atendimento presencial ao usuário, o tempo transcorrido em dias e
horários não úteis (finais de semana, feriados e horários entre 20:00h e 07:00h) não será considerado
para efeito do cálculo do TMSI e do TMSR.

8.23. O Tempo Máximo para Solução da Requisição Planejada (TMSP) é o tempo acordado com o
cronograma proposto pelo CONTRATANTE e aceito pela CONTRATADA, não haverá indicador para medir o
desempenho da CONTRATADA para Requisições Planejadas. O controle dessas requisições será realizado
por meio dos Termos de Serviços. 
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8.24. Os prazos máximos para início do tratamento e de solução dos incidentes ou requisições,
de acordo com o nível de prioridade de atendimento, estão descritos na Tabela abaixo, desde que a
solução da requisição ou tratamento do incidente dependa exclusivamente da CONTRATADA.

Prioridade

Tempo de
Início do

Tratamento
do Chamado

(TIT)

Tempo Máximo
para Solução

de Incidente (TMSI)

Tempo
Máximo para

Solução
de Requisição

(TMSR)

Tempo Máximo para Solução
da

Requisição Planejada 

(TMSP)

1 Em até 15min Em até 2h Em até 4h

De acordo com o Cronograma
Proposto pelo CONTRATANTE

e aceito pela CONTRATADA

2 Em até 15min Em até 2h Em até 8h

3 Em até 30min Em até 4h Em até 48h

4 Em até 30min Em até 6h Em até 48h

5 Em até 45min Em até 8h Em até 96h

8.25. Caso a razão do incidente não seja conhecida, nos casos de recorrência de incidentes do
mesmo �po com diversos usuários, ou quando a abrangência do incidente extrapolar a necessidade
individual do usuário solicitante, deverá ser acionada as áreas de Infraestrutura e Desenvolvimento para
análise do problema que provocou o(s) incidente(s), para a busca da sua causa raiz.

8.26. Pode ser que, durante a análise do problema, haja a reclassificação do impacto do
incidente originalmente reportado.

8.27. Caso um problema esteja relacionado com diversos incidentes ainda abertos, o
encerramento dos diversos chamados com o mesmo objeto poderá ser realizado de forma agrupada a
par�r da resolução do problema, e, caso isso ocorra, o nível de serviço deverá ser observado em relação
ao encerramento do problema.

8.28. A definição dos usuários VIPs é realizada de acordo com a posição de chefia ocupada
dentro da estrutura organizacional. O número máximo de usuários VIP's previsto é de 50 (cinquenta)
usuários. Para qualquer um dos usuários definidos como "VIP", o impacto e a urgência do evento devem
ser sempre classificados como "crí�cos", não importando a natureza do serviço afetado.

8.29. Visando atender ao padrão de qualidade dos serviços exigidos pelo CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverá:  

8.29.1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, com observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na
u�lização dos materiais, equipamentos e ferramentas.

8.29.2. Fiscalizar regularmente os seus recursos técnicos designados para a prestação dos serviços,
verificando as condições em que as a�vidades estão sendo realizadas.

8.29.3. Refazer todos os serviços que, a juízo do representante do CONTRATANTE, de forma
fundamentada, não forem considerados sa�sfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo
contratado, independentemente das penalidades previstas.

8.29.4. Executar fielmente o objeto contratado de acordo com as normas legais, em conformidade
com a proposta apresentada e com as orientações do CONTRATANTE, observando sempre os critérios de
qualidade.

8.30. A CONTRATADA deverá criar mecanismos para realizar enquetes ou pesquisas de sa�sfação
, através do portal de autoatendimento web, ou ainda, por correio eletrônico ou por programação do
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sistema telefônico. As respostas deverão ser enviadas à base de dados da Ferramenta de Requisição de
Serviço e Gerenciamento de TI. A CONTRATADA deverá armazenar todos os resultados das pesquisas de
sa�sfação para a geração de relatórios e dashboards.

8.31. Os relatórios de pesquisa de sa�sfação  serão u�lizados como insumo para medição do
Índice de Sa�sfação  do Atendimento ao Usuário, entre os valores 1 (pouco sa�sfeito) e 5 (muito
sa�sfeito). As pesquisas deverão ser realizadas de forma compulsória, podendo ou não  u�lizar algum
mecanismo de amostragem, e o CONTRATANTE poderá também definir junto à CONTRATADA a realização
de pesquisas em momentos específicos.

8.32. Ainda, obje�vando atender ao padrão de qualidade dos serviços e produtos entregues, a
CONTRATADA deverá:  

8.32.1. Efetuar adequação das instalações e procedimentos realizados quanto à eficiência,
eficácia, ocorrência de reincidência, segurança, conformidade com as boas prá�cas  e normas
aplicáveis.   

8.32.2. Adequar a redação de documentos e relatórios quanto à clareza, obje�vidade,
detalhamento técnico e conformidade com as boas prá�cas e normas aplicáveis.  

8.33. Caso os produtos entregues estejam fora dos padrões de qualidade será exigida a
readequação dos mesmos, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

8.34. Serão pagos à CONTRATADA os serviços efe�vamente prestados, considerando-se o
atendimento aos requisitos de disponibilidade e os níveis mínimos de serviço exigidos para esta
contratação. Do valor total mensal dos serviços prestados, o CONTRATANTE descontará o valor referente
aos redutores de pagamento para se chegar ao valor total mensal que deverá constar na nota fiscal
emi�da pela CONTRATADA. Serão pagos os serviços prestados mediante pareceres favoráveis da equipe
de fiscalização do contrato, e também mediante a apresentação dos documentos comprobatórios de
conformidade comercial, fiscal e trabalhista, apresentados mensalmente pela CONTRATADA.

8.35. Dos Chamados Escalados de Incidentes para Problemas

8.35.1. Um Incidente é uma interrupção não planejada de um serviço de TI ou uma redução da
qualidade de um serviço de TI, já um Problema é a existência de um erro cuja causa é desconhecida ou a
recorrência de um incidente conhecido. A causa desconhecida de um ou mais incidentes será
considerado Problema.

8.35.2. Um chamado determinado como Incidente só poderá ser escalado para Problema após a
validação pelo CONTRATANTE da apresentação de proposta de solução do problema, com a devida
avaliação de impacto e cronograma feito pela CONTRATADA.

8.35.3. Caso um chamado de incidente tenha sido escalado errado, o tempo máximo de solução
do chamado considerado será o Tempo de Início e Tempo Máximo por Prioridade de Atendimento,
indicados na tabela 5 acima.

8.35.4. Nos chamados escalados de incidente para problemas incidirão glosas conforme as
definidas na Tabela 26 - Termo de Serviço (TRS).

8.36. Das Requisições Planejadas:

8.36.1. As Requisições Planejadas são aquelas que possuem prazo de atendimento superior a 48
horas e serão iniciadas com abertura de uma Demanda de Serviço. O Contratante poderá definir outro
fluxo de metodologia para criação e controle das Requisições Planejadas caso entenda necessário.

8.36.2. Quando o CONTRATANTE demandar a execução de Requisições Planejadas, a CONTRATADA
deverá apresentar uma proposta de execução destas a�vidades  com a avaliação de impacto, criação de
cronograma, monitoramento e controle do processo de mudança.

8.36.3. O Tempo Máximo para Solução das Requisições Planejadas será definido pelo
CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA propor. 

8.36.4. Não fazem parte do escopo das Requisições Planejadas a execução de tarefas corriqueiras
ou repe��vas pelas áreas especializadas, que não dependam de um planejamento prévio.
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8.36.5. As Requisições Planejadas tem por obje�vo o atendimento de eventuais
demandas/necessidades da Contratante, que podem ser caracterizadas por melhoria no ambiente,
manutenção dos procedimentos de trabalho do AN, evolução e/ou implantação de Itens de Configuração
que cons�tuem um serviço de infraestrutura de TIC. 

8.36.6. Seguem alguns exemplos de Requisições Planejadas desenvolvidas pela CONTRATANTE,
segundo seu sistema de gestão de TIC:

Criação de ambiente na trilha de desenvolvimento para SEI 3.0;

Atualização do SEI 2.6 para a versão SEI 3.0.;

Reestruturação do ambiente de armazenamento de dados;

Readequação de Recursos de VIRTUALIZAÇÃO;

Implantação de certificado SSL para todos os sistemas;

Monitoração dos equipamentos de impressão ;

Monitoração dos servidores de teste e homologação;

Instalação de equipamentos - Estações de Trabalho;

Apoio na troca de equipamento nos serviços de FIREWALL;

Apoio a interoperabilidade  dos SGBD’s – SQL Server, Postgres e MySQL;

Apoio a revisão de ambiente de DNS INTERNO e EXTERNO;

Monitoração de serviços de infraestrutura, Sistemas Operacionais Windows e Linux;

Implementação da rotina da atualização de softwares de usuários;

Implementação do Catalogo de Softwares WINDOWS - Application Catalog;

Continuação do processo de Centralização de Logs dos ambientes de aplicação;

Substituição de equipamentos - 150 Máquinas dos usuários;

Integração ZABBIX com TELEGRAM;

Migração de Caixas de E-mail;

8.36.7. A tabela abaixo demonstra a volumetria de Requisições Planejadas no AN de fevereiro de
2018 a janeiro de 2019.

Grupo de Serviço e Serviços
Demandas

Qtde. Annual Média Mensal

Requisições Planejadas 36 3

8.36.8. As Requisições Planejadas devem estar em conformidade com as prá�cas da biblioteca ITIL
v3 ou versão superior.

8.36.9. Nas Requisições Planejadas incidirão glosas conforme as definidas na tabela de Termo de
Serviço (TRS).
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8.36.10. A CONTRATADA deverá realizar verificação da qualidade dos serviços gerados antes de sua
entrega, cabendo ao CONTRATANTE também realizar a verificação da qualidade com vistas ao aceite dos
produtos.

8.36.11. Mesmo uma demanda de serviço já fechada poderá ser objeto de auditoria pelo
CONTRATANTE ou a seu comando e, no caso de observadas incorreções, será aberta nova demanda de
serviço, para ajustes nos produtos e serviços entregues. Esses registros serão realizados em relatório de
auditoria a ser anexado à nova demanda de serviço.

8.36.12. A CONTRATADA, para toda demanda de serviço recebida, deverá gerar os artefatos
encomendados de acordo com os respec�vos  cronogramas, entregando produtos dentro dos padrões de
qualidade e de compa�bilidade técnica, conforme as metodologias, procedimentos, métodos e padrões
do CONTRATANTE ou por ele indicados.

8.36.13. Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá jus�ficar o não atendimento sa�sfatório dos
níveis de serviços mínimos dos demais serviços por estar executando a�vidades no âmbito de qualquer
Requisição Planejada.

8.36.14. A CONTRATADA deverá propor melhoria no ambiente do AN mensalmente no Relatório
mensal de execução de Requisições Planejadas, ou sempre que necessário, visando a adoção das
melhores tecnologias disponíveis no mercado. Sempre que a CONTRATADA entender ser necessário o
planejamento da execução de uma a�vidade , ela poderá sugerir e apresentar um plano para a sua
execução no próximo período mensal, para aprovação do CONTRATANTE. Caso o plano seja aprovado, o
CONTRATANTE deverá proceder com a criação da Demanda de Serviço autorizando formalmente a sua
execução. Se o plano mensal de execução não for aprovado, a CONTRATADA deverá realizar os ajustes
necessários até que o CONTRATANTE aprove o plano. O plano de execução deverá conter o detalhamento
das tarefas a serem executadas, o responsável por cada tarefa, e as suas datas previstas de início e
conclusão. Durante a execução mensal, todas as tarefas rela�vas às Requisições Planejadas deverão ser
devidamente registradas na Ferramenta de Requisição de Serviço e Gerenciamento de TI .

8.36.15. A execução financeira das Demandas de Serviço faz parte da Contratação de Preço Fixo, a
qual é paga mensalmente à CONTRATADA e serão u�lizadas no controle das entregas para avaliação de
possíveis glosas e sanções contratuais.

8.37. Quanto à fiscalização

8.37.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 11º do Decreto
nº 9.507, de 21 de setembro de 2018.

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

8.37.3. A prestação do serviço deverá ser iniciada impreterivelmente na data de 23 de dezembro
2019, devendo a CONTRATADA alocar equipe para iniciar o repasse de conhecimento a par�r de 23 de
novembro de 2019 sem qualquer po de custo por parte da CONTRATANTE durante o período de repasse
de conhecimento.

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

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

8.37.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
u�lizará os indicadores de nível de serviço, ou outro instrumento subs�tuto para aferição da qualidade da
prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as a�vidades contratadas; ou

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

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

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

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

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

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

8.37.12. 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.

8.37.13. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas neste Termo de Referência e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 80
da Lei nº 8.666, de 1993.

8.37.14. 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.

8.37.15. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

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

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

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

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

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE     

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

9.2. Nomear gestor e fiscais para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos; 

9.3. Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

9.4. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação;

9.5. Permi�r ao pessoal técnico da CONTRATADA, desde que iden�ficado e incluído na relação
de técnicos autorizados, o acesso às dependências do Órgão, respeitadas as normas de segurança
vigentes. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente
as de segurança, inclusive àquelas referentes à iden�ficação, trajes, trânsito e permanência;

9.6. Permi�r ao pessoal técnico da CONTRATADA, desde que iden�ficado e incluído na relação
de técnicos autorizados, o acesso às dependências do Órgão, respeitadas as normas de segurança
vigentes. Autorizar acesso à CONTRATADA via rede VPN, no ambiente acertado entre as partes quando do
início do contrato, disponibilizando-o sempre que houver demandas para execução fora do ambiente do
CONTRATANTE;

9.7. No�ficar a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos
serviços objeto da contratação, bem como quanto a qualquer ocorrência rela�va ao comportamento de
seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o
CONTRATANTE, fixando prazo para a sua correção, cer ficando-se que as soluções por ela propostas sejam
as mais adequadas;

9.8. Comunicar à CONTRATADA a necessidade de subs�tuição de qualquer profissional que seja
considerado inadequado para o exercício da função;

9.9. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias, após a aceitação dos serviços faturados;

9.10. Verificar as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias da CONTRATADA, conforme
determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido;

9.11. Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quan�ta�vos e qualita�vos, anotando
em registro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corre�vas necessárias, bem como
acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos
fiscais per�nentes, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que
não esteja de acordo com os termos contratuais;

9.12. Comunicar tempes�vamente à CONTRATADA as possíveis irregularidades detectadas na
execução dos serviços;

9.13. Assis�r e homologar serviços prestados, quando os mesmos es�verem de acordo com o
especificado;

9.14. Prever 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 à Administração;

9.15. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços prestados em desacordo com o escopo e
especificações técnicas;
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9.16. Aplicar as glosas previstas para o(s) caso(s) de não cumprimento de cláusulas contratuais
ou, caso haja jus�fica�vas, por parte da CONTRATADA para o não cumprimento das obrigações, avaliar e
considerar tais jus�fica�vas;

9.17. Aplicar à CONTRATADA as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis
para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais, ou aceitar as jus�fica�vas apresentadas pela
CONTRATADA;

9.18. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo
estabelecidos, exigindo a apresentação de relatórios de execução dos serviços/medições, quando for o
caso, Notas Fiscais/Faturas;

9.19. Emi�r e encaminhar Termo de Recebimento Provisório após a comunicação de entrega
emi�da pela CONTRATADA, e conferência de conclusão de cada etapa prevista no Contrato;

9.20. Emi�r e encaminhar Termo de Recebimento Defini�vo  após conclusão de entregas pela
CONTRATADA;

9.21. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos
serviços, efetuando o seu atesto quando esta es�ver em conformidade com os padrões de informação e
qualidade exigidos;

9.22. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, os códigos fontes,
bem como qualquer informação sobre a arquitetura, documentação, assim como dados trafegados no
sistema, dos produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com o CONTRATANTE
por manter a integridade dos dados e códigos durante a execução das a�vidades  e também em período
posterior ao término da execução dos produtos;

9.23. Comunicar à CONTRATADA as eventuais modificações no ambiente computacional da
CONTRATANTE  e es�pular prazos para e a prestação de serviços se adeque à nova infraestrutura;

9.24. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes solicitados pelo preposto da
CONTRATADA;

9.25. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas
especificações técnicas, solicitando à CONTRATADA, sempre que necessário, a comprovação do
atendimento a tais requisitos e adotando as medidas necessárias em caso de não atendimento;

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

9.27. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo I-I da IN SEGES/MPOG n. 5/2017;

9.28. Exigir o imediato afastamento de qualquer colaborador ou preposto da empresa
CONTRATADA que não preencha os requisitos de vida pregressa exigidos pela CONTRATANTE, que
embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompa�vel com o
exercício das funções que lhe forem atribuídas;

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

9.30. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

9.31. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

9.31.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr
o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

9.31.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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9.31.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou en�dade  responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens. 

9.32. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.33. Cien�ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

9.34. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e no�ficações expedidas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA    

10.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as condições e exigências con�das no
instrumento contratual, as obrigações técnicas descritas no Estudo Técnico Preliminar, assim como no
Termo de Referência e em seus respec�vos anexos, e, ainda, a:

10.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quan�dade mínimas especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

10.1.2. 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 ou dos materiais empregados;

10.1.3. 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 edital, ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

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

10.1.5. Apresentar os empregados iden�ficados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

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

10.1.7. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

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

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

10.1.10. Acatar as normas e diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, para execução dos
serviços objeto deste contrato;

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

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

10.1.13. 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
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de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

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

10.1.15. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à subs�tuição dos colaboradores, 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;

10.1.16. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do
contrato;

10.1.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

10.1.18. Subsidiar a CONTRATANTE na definição de projetos de melhoria qualita�va de serviços
para resolução de problemas existentes, aperfeiçoamento dos serviços ou introdução de novas
funcionalidades;

10.1.19. Auxiliar a análise, orientação, acompanhamento, desenvolvimento e implantação de
métodos, técnicas e tecnologias visando ganhos de produ�vidade através de racionalização,
padronização, avaliação e recomendação de soluções tecnológicas;

10.1.20. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente das
tarefas demandadas, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma
me�culosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências da CONTRATANTE;

10.1.21. Apoiar e auxiliar a equipe técnica da CONTRATANTE no desenvolvimento de a�vidades  de
organização de processos, como:

10.1.22. Mapeamento e desenho de processos, definição e implantação de indicadores de
desempenho e de sistemas da qualidade, u�lizando-se de metodologias adotadas pela CONTRATANTE,
bem como das tecnologias e ferramentas disponíveis no ambiente operacional existente;

10.1.23. Planejamento, capacidade e operação de rede, elaboração de normas para uso das redes
em ambientes operacionais adotados pela CONTRATANTE, definição de polí�cas para plano de
con�ngência e de segurança, definição de normas para controle de acesso, de auditoria dos so�wares
básicos, bem como das tecnologias e ferramentas disponíveis no ambiente existente;

10.1.24. Elaboração e ajustes de modelos apropriados para cada �po de documentação, relatórios
técnicos e para divulgação dos processos técnico-operacionais;

10.1.25. Executar os serviços nas formas e em prazos não superiores aos máximos es pulados no
CONTRATO e em seus anexos;

10.1.26. Alocar os profissionais necessários à realização dos serviços de acordo com a qualificação
mínima prevista nas especificações técnicas, segundo os perfis indicados;

10.1.27. Comprovar a habilitação e a qualificação técnica dos colaboradores na prestação de
serviços objeto deste contrato;

10.1.28. Detalhar e repassar para à CONTRATANTE, conforme sua orientação e interesse, sem
qualquer custo adicional, todo o conhecimento técnico u�lizado na implementação dos serviços e
produtos, segundo a cláusula de transferência de conhecimentos;

10.1.29. Responsabilizar-se por todos os atos pra cados por seus colaboradores na execução dos
serviços desta contratação, inclusive daqueles relacionados ao manuseio de arquivos, sistemas e
equipamentos da CONTRATANTE;

10.1.30. Reportar imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidade que possa
comprometer a execução dos serviços e a con�nuidade das a�vidades da CONTRATANTE;

10.1.31. Receber inspeções e diligências da CONTRATANTE;

10.1.32. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus



08/04/2021 SEI/AN - 0082771 - Contrato

https://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=86605… 21/28

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que es�ver sujeita;

10.1.33. Submeter à prévia aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração na prestação
dos serviços;

10.1.34. Apresentar ao Fiscal Técnico da CONTRATANTE no prazo especificado o Relatório Geral de
Faturamento, para avaliação da conformidade da prestação de serviços;

10.1.35. Apresentar a Nota Fiscal de Serviços acompanhada de cópia do Relatório Geral de
Fiscalização devidamente aprovado, bem como de cópias dos Termos de Recebimento Provisório e
Defini�vo, e encaminhar para o setor competente para fins de pagamento;

10.1.36. Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, no tocante à prestação dos serviços, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo, de imediato, às reclamações fundamentadas, caso
venham a ocorrer;

10.1.37. Levar, imediatamente, ao conhecimento da equipe de gestão do contrato, fatos
extraordinários ou anormais que ocorrerem na execução do objeto contratado;

10.1.38. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a
serem executados não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de pagamentos
adicionais à CONTRATANTE ou a não prestação sa�sfatória dos serviços;

10.1.39. Assinar termo de ciência das normas e sigilo das informações ob�das através da prestação
de serviços à CONTRATANTE;

10.1.40. Guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade
exclusiva da CONTRATANTE, sob pena de responsabilização civil, penal e administra�va;

10.1.41. Assegurar que todos os privilégios de acessos a sistemas, informações e recursos de TI da
CONTRATANTE sejam revistos, modificados ou revogados quando da transferência, remanejamento,
promoção ou demissão de profissionais sob sua responsabilidade, observando as polí�cas de segurança
da informação da CONTRATANTE;

10.1.42. Subs�tuir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, a qualquer tempo, e sem nenhum
ônus adicional, qualquer profissional do seu corpo técnico cuja presença seja considerada indesejável ou
inconveniente, em virtude de comportamento inadequado, negligente ou imperito;

10.1.43. Designar profissionais para atuar como preposto e supervisores, e designar os seus
eventuais subs�tutos. O preposto será responsável pela gestão dos aspectos administra�vos, legais e
técnicos do contrato, relacionando-se diretamente com a equipe de gestão do contrato da
CONTRATANTE. Os supervisores serão responsáveis pela supervisão técnica das a�vidades  e das áreas
especializadas. 

10.1.44. O preposto e supervisores poderão ser contatados pela CONTRATANTE a qualquer tempo,
para tratar de assuntos rela�vos ao contrato ou à prestação dos serviços;

10.1.45. A qualquer tempo a equipe de gestão do contrato poderá solicitar alteração na designação
dos funcionários da CONTRATADA escolhidos para atuar como preposto ou supervisores, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento do serviço;

10.1.46. A CONTRATADA deverá fornecer números telefônicos ou outros meios de comunicação
para contato com o preposto, os supervisores e seus subs�tutos, mesmo fora do horário de expediente,
sem que com isso ocorra qualquer ônus extra;

10.1.47. Apresentar, para cada profissional para execução dos serviços desta contratação, os
currículos e comprovantes de formação, de capacitação e de cer�ficação técnica, caso obrigatória,
conforme previsto no Termo de Referência;

10.1.48. Promover a subs�tuição de colaborador que não atenda às necessidades de realização do
objeto contratado;

10.1.49. Comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, a subs�tuição de
algum colaborador responsável por a�vidades das áreas especializadas de infraestrutura;
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10.1.50. Cumprir integralmente as especificações e prazos definidos nos chamados técnicos
garan�ndo a qualidade dos produtos e serviços entregues;

10.1.51. Solicitar autorização prévia da CONTRATANTE antes de u�lizar recursos de so�ware que
necessitem de aquisição de licença de uso, ou antes de u�lizar ferramentas cuja versão seja diferente
daquelas previstas e em uso na Ins�tuição;

10.1.52. Admi�r, administrar, coordenar e avaliar, sob sua responsabilidade, os profissionais
necessários à prestação dos serviços desta contratação;

10.1.53. Assumir o ônus decorrente de ações judiciais movidas por terceiros que lhe venham a ser
exigidas por força da Lei, ligadas à prestação dos serviços;

10.1.54. Prestar, por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE durante todo o período de vigência do contrato;

10.1.55. Assumir inteira responsabilidade técnica e administra�va sobre o objeto contratado, não
podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento dos
serviços/fornecimento do objeto;

10.1.56. Promover a transição contratual com transferência da base de dados de conhecimento, da
tecnologia e das técnicas empregadas, sem perda de informações, capacitando ao término do contrato,
se solicitado, os servidores da CONTRATANTE ou quem por ele for indicado;

10.1.57. Efetuar a transferência de conhecimento para a equipe técnica da CONTRATANTE, de todos
os novos serviços e processos implantados ou modificados, mediante documentação técnica em
repositório adotado para esse fim;

10.1.58. Não u�lizar os recursos disponibilizados pela CONTRATANTE, diretamente ou por meio de
seus empregados e prepostos, para realização de a�vidades  alheias aos serviços previstos ou não
englobadas na contratação;

10.1.59. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações per�nentes ao objeto que a
CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou analisar e as documentações eventualmente solicitadas,
assim como todos os componentes, scripts, materiais ou produtos gerados durante a prestação dos
serviços;

10.1.60. Realizar todos os trabalhos sem que haja a necessidade de parada do ambiente em
produção, exceto as predeterminadas e previamente acordadas com a equipe da CONTRATANTE;

10.1.61. Testar todos os serviços depois de concluídos, ficando sua aceitação final dependente das
caracterís�cas do desempenho apresentado;

10.1.62. Garan�r a execução dos serviços sem interrupção, subs�tuindo, caso necessário, sem ônus
para a CONTRATANTE, qualquer técnico que tenha faltado ao serviço ou que esteja em gozo de férias,
auxílio doença, auxílio maternidade ou qualquer outro bene�cio legal;

10.1.63. Informar a CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às dependências do Órgão e
seus sí os, os nomes e demais dados de auten�ficação dos colaboradores que farão parte da equipe
técnica alocada aos serviços desta contratação, juntamente com o Termo de Ciência assinado;

10.1.64. Promover a devolução de crachás e demais materiais pertencentes à CONTRATANTE, aos
quais a CONTRATADA veio a ter acesso em virtude da contratação, nos casos de desligamento dos
colaboradores dos quadros da CONTRATADA;

10.1.65. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe seus serviços;

10.1.66. Responsabilizar-se pelo comportamento de seus profissionais quanto à postura, silêncio,
organização e comunicação, visando manter um bom ambiente de trabalho;

10.1.67. A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços e seu acompanhamento
diário da qualidade e dos níveis de serviço alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções.
Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o alcance dos
níveis de serviço estabelecidos devem ser imediatamente comunicados à CONTRATANTE;
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10.1.68. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma me�culosa e
constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências da CONTRATANTE;

10.1.69. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem no todo ou em parte o objeto do presente
contrato;

10.1.70. Acatar as determinações feitas pela equipe de gestão do contrato no que tange ao
cumprimento do objeto do Contrato;

10.1.71. Manter o controle das ligações telefônicas interurbanas realizadas pelos seus
colaboradores a par�r da infraestrutura telefônica da CONTRATANTE, com finalidade de apoio e suporte
para a�vidades e correções de serviços;

10.1.72. Disponibilizar suas habilidades e capacidades técnicas à CONTRATANTE para orientação
quanto à execução dos serviços, sempre que solicitado;

10.1.73. Sempre que houver alterações no ambiente, o encerramento dos serviços deverá estar
acompanhado da documentação atualizada;

10.1.74. Alocar os colaboradores necessários para o atendimento dos chamados e a�vidades  , para
fins de cumprimento dos indicadores de desempenho estabelecidos;

10.1.75. Assumir a responsabilidade pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionada com
a execução do objeto do contrato;

10.1.76. Permi�r auditoria por parte da CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade dos
atendimentos serem monitorados para a verificação de procedimentos;

10.1.77. A CONTRATADA deverá permi�r acesso aos dados registrados pela ferramenta de
gerenciamento de serviços de TI para monitoração e aferição por parte da CONTRATANTE dos
atendimentos e níveis de serviço;

10.1.78. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela absorção das a�vidades  de forma a
documentá-las minuciosamente para que os repasses de informações, conhecimentos e procedimentos,
no final do contrato, aconteçam de forma precisa e responsável;

10.1.79. A CONTRATADA fica terminantemente proibida de u�lizar qualquer servidor da
CONTRATANTE para a execução dos serviços contratados, nos termos do que estabelece o Art. 9º. Inciso
III, da Lei nº 8.666/93, sob pena de imediata rescisão contratual;

10.1.80. A CONTRATADA deverá documentar, manter e atualizar a documentação dos serviços de
infraestrutura, a topologia �sica e lógica da rede da CONTRATANTE, os processos e procedimentos
operacionais dos serviços de infraestrutura e submeter à aprovação da CONTRATANTE;

10.1.81. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizada uma lista contendo os emails de
cada funcionário que preste serviço a CONTRATANTE, com a u�lização  de recursos próprios e
independentes da Infraestrutura da CONTRATANTE, como uma das formas de comunicação dos mesmos
com a CONTRATANTE;

10.1.82. A CONTRATADA deverá ceder 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, os modelos de dados e as bases de dados, repassada através de
meio formal, à equipe de Gestão do Contrato;

10.1.83. A CONTRATADA deverá arcar com as responsabilidades decorrentes do objeto deste
contrato, nos termos do Código Civil, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, no que
compa�veis, e da Lei 8.666/1993;

10.1.84. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá emi�r declaração que
tem pleno conhecimento das condições necessárias;
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10.1.85. São de propriedade da COTIN/AN, na condição de CONTRATANTE, todos os produtos
gerados no escopo da presente contratação; incluindo estudos, relatórios, especificações, descrições
técnicas, protó�pos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos de programas
em qualquer mídia, páginas web e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia, em
conformidade com o ar�go 111 da Lei 8.666/93, com a Lei 9.609/98 e com a Lei 9.610/98, sendo vedada
qualquer apropriação e comercialização destes por parte da CONTRATADA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

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

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

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

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

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

11.2.2. Multa de:

11.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença.

11.2.2.2. 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida.

11.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total ou parcial da
obrigação assumida, sem prejuízo de ação administra�va para a suspensão temporária do direito de
par�cipar de licitação e impedimento de contratar com o AN, pelo prazo de até dois anos, nos termos do
Art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993.

11.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas de Porcentagem da Multa por Grau e Grau da Infração.

11.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor adjudicado por dia de atraso na apresentação
da garan�a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato.

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

11.2.3. 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.
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11.2.4. 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.

11.2.5. 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.

11.2.6. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.2.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas a seguir:

Grau Porcentagem da Multa

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato.

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato.

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato.

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato.

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato.

 

Item Infrações Grau

1 Permi�r situação que crie a possibilidade de causar dano �sico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência 5

2 Ultrapassar os limites estabelecidos para glosa, constatada a reincidência. 5

3 Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento. 4

4 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia. 3

5 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia. 2

6 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão
fiscalizador, por ocorrência. 2

7 Deixar de subs�tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda
às necessidades do serviço, por funcionário e por dia. 1

8
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente no�ficada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência.

3
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9 Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato.

1

10 Deixar de providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na
relação de obrigações da CONTRATADA. 1

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

11.2.8.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.2.8.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

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

11.3. 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.

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

11.5. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.6. 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.

11.7. 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.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.11. As reincidências de glosas, por três meses consecu�vos, da prestação de serviços com um
conjunto de indicadores de nível de serviço e desempenho inferiores aos níveis mínimos requeridos, para
um grupo de no mínimo três indicadores simultâneos, serão qualificadas conforme o disposto nos itens
11.12.9.1, 11.12.9.2 e 11.12.9.3 do Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

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

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
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12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

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

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indica�vo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES

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

13.2. 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.

13.2.1. 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.

13.2.2. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

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

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas
e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Jus�ça Federal do Estado do Rio de Janeiro para
dirimir 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 Valter Santos Lima Júnior, Usuário Externo, em
29/03/2021, às 16:46, 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 01/04/2021, às 16:51, 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 0082771 e
o código CRC 4ACF2636.

Referência: Processo nº 08227.000344/2020-28 SEI nº 0082771
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