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AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTESTER55TRES

CONTRATO ADMINISTRATIVO N ÇYf4 /2018
PROCESSO N9 50501.363838/2018-76
PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N12 013/2018
-

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO
DE SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE E DE
COMPUTADOR COM DOIS MONITORES
DE 27". QUE FAZEM ENTRE SI A ANTr E
A EMPRESA SYSTECH SISTEMAS E
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
1.•

A AGÉNCIA NACIONÀL DE TRANSPORTES TERRESTRES-AN1T, entidade integrante
da Administração Federal indireta, constituída nos termos da Lei n9. 10.233, de
05 de junho de 2001, com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote
10 Projeto Orla, Pólo 8, na cidade de Brasíiia/DF, inscrita no CNPJ sob o n2
04.898.488/0001-77, neste ato representada pelo Diretor-Geral Substituto, o
senhor SERGIO DE ASSIS LOBO, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro
Civil, portador da carteira de identidade n2 5.899.665-5 expedida pela SSP/SP e
do CPF n2 007.318.018-14, nomeado pela Deliberação n9 125, de 8 de março de
2018, publicada no D.O.U. de 09 de março de 2018, doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SVSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 03.263.975/0001-09, sediada na
Lote 02
Bloco B1 Lojas: 17,25,69,79,83,87, 91 e 95
SHC/SW CCSW 05
Semienterrado, Ed. Antares Center Setor Sudoeste Brasília/DF CEP: 70.680559, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu sócio
senhor BRUNO RODRIGUES DE MATFOS, brasileiro, casado, empresário, portador
da Carteira de Identidade n9 1.630.389, expedida pela SSP/DF e CPF n9
801.133.111-68, tendo em vista o que consta no Processo n9 50501.321497/201861 e em observância às disposições da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei ng 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n9 8.078, de 1990 Código de
Defesa do. Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão n2 35/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
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1.

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de Solução
Hiperconvergente e de Computador com dois monitores de 27", para implantação
do Centro Nacional de Supervisão Operacional (CNSO), referente ao LOTE VII
ITEM 36 e LOTE IX
ITEM 38, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

-

-

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

..:k

CLÁUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA
-

2.1. O prazo de vig.ncia dpte Termo de Contrato é de 30 Qçinta) mpses. com
e encerramento em ..s ..../JU/2021.
início na data de
prorrogável na forma dos arts. 57, §10 e 79, §5% da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA

-

DO VALOR

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 2.197.000,00(dois milhões, cento e
noventa e sete mil reais), conforme demonstrado na tabela abaixo:
LOTE VII ITEM 36- INFRAESTRUTURA DE Ti SOLUÇÃO_HIPERCONVERGENTE
Valor Total
Valor Unit.
Ite
QTD
UND
Lote Descrição
(R$)
(R$)
Solução Hiperconvergente
Marca: Nutanix DellEMC
5
365.000,00 1.825.000,00
7
36 Modelo: Nutanix DellEMC
de
XC640
Procedência: Nacional
VALOR TOTAL LOTE Vil (R$)
-

-

-

LOTE IX -ITEM 38 -- INFRAESTRUTURA DE Ti COMPUTADOR
Valotal
nit.
Ite
UND
QTD Val
Lote Descrição
,
com
dois
Computador
monitores de 27"
DellEMC
Marca:
Unida
372.000.00
40
9.300,00
9
38 Computadores
de
Modelo: DellEMC OptiPlex
7060
SFF+02(dois)
Monitores DellEMC U2719D
372.000,00
VALOR TOTAL LOTE IX (R$)
-

VALOR TOTAL DO CONTRATO

2.197.000,00

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, 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.
CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018,
na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 39250/393001
Fonte: 0329039269
Programa de Trabalho: 139900
Elemento de Despesa: 449052-43-41
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Nota de Empenho: 2018NE802221-20
S.

CLÁUSULA QUINTA

-

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5.1. Os pagamentos serão efetuados obedecendo aos seguintes critérios abaixo
descritos, bem como os prazos de execução e as métricas definidas nos catálogos
de serviços:
Lote

Descrição

Periodicidade

VI a
XII

Infraestrutur
adeTl

Parcela Única

Condições de Pagamento
Mediante a entrega do
objeto referente a cada
Ordem de Fornecimento de
Bens
emitida,
(OFB)
apresentação do Termo de
Recebimento Definitivo e
da NF

5.2. Os pagamentos estarão condicionados aos resultados apresentados pela
CONTRATADA à perfeita execução do objeto, que deverão estar em
conformidades com as condições, prazos e especificações constantes deste
Termo de Referência, apurados e atestados pelos servidores formalmente
designados.
6.

CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO
-

6.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
6.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e
definitivo do serviço, nos seguintes termos:
6.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual;
6.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao
gestor deste Contrato.
6.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório
mencionado acima, o Gestor deste Contrato deverá providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as
seguintes diretrizes:
6.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamenW da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;
6.3.2. Emitir T 2rm0 Circunstanciado para efeito
dos serviços prestados, com base nos rei
apresentadas; e

recebimento definitivo
e documentações

DS

6.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização.
6.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo
Xl da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
6.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
6.6. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
6.7. 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. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
CONTRATANTE.
6.8. 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
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão deste Contrato, caso a
CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.
6.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido este Contrato em
execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF.
6.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.
6.12.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §52W
C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se
as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
6.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados
à taxa de 0.5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (is por cento) ao ano, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

.4-

1.

I=(TX/100)
365
EM
=

=

1 x N x VP, sendo:

índice de atualização financeira;

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;
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.

CLÁUSULA SÉTIMA

-

REAJUSTE E ALTERAÇÕES

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
7.1.1. Dentro do prazo de vigência deste Contrato e mediante solicitação da
CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano, aplicando-se o índice de Custo de Tecnologia da
Informação (101), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), ou
outro índice oficial que venha substituí-lo, exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei
n9 8.666, de 1993.
7.3. 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 deste Contrato.
7.4. 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 deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA

-

GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 109.850,00(cento e nove
mil oitocentos e cinquenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) de seu
valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no
Edital, em uma das seguintes modalidades:
8.1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
8.1.2. seguro-garantia;
8.1.3. fiança bancária.
8.2. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no edital.
CLÁUSULA NONA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
-

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA DA GARANTIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
-

10.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia para todos o produtos constantes
dos LOTES VI a XII, referentes aos itens INFRAESTRUTURA DE TI, extensivo aos
A

respectivos softwares, contra qualquer defeito e/ou incorreção de fabricação, pelo
período de 60 (sessenta) meses.
10.2. A garantia oferecida deverá incluir peças de reposição, mão de obra,
atualizações de sistemas operacionais dos equipamentos fornecidos, com a
disponibilização de novas versões por necessidade de correção de problemas ou
implementação de novas funcionalidades.
10.3. Em caso de qualquer tipo de defeito, o produto deverá ser substituído em
até 30 (trinta) dias após a notificação por escrito pelo Gestor deste Contrato,
juntamente com a descrição sucinta do problema ocorrido.
10.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA a substituição dos
equipamentos, sem qualquer ônus adicionais à CONTRATANTE.
10.5. No caso de defeito, a CONTRATANTE deverá descrever em documento
oficial, todos os problemas ocorridos, juntar uma cópia da nota fiscal e notificar a
CONTRATADA para que providencie a troca do produto conforme prazo estipulado.
10.6. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá entregar as revisões
dos manuais técnicos e/ou documentação da solução, sem ônus adicionais à
CONTRATANTE.
10.7. Em relação aos demais LOTES constantes do Termo de Referência, a
CONTRATADA deverá prestar garantia para todos os produtos e serviços, pelo
período de 30 (trinta) meses.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

FISCALIZAÇÃO

11.1. No momento da contratação será realizada a nomeação, pela
CONTRATANTE, de Comissão ou servidor do quadro para exercer a fiscalização
deste Contrato.
11.2. O fornecimento dos materiais e a execução dos serviços em desacordo com
o objeto deste documento sujeitará a aplicação das sanções legais cabíveis.
11.3. Aplicar-se-ão à fiscalização e acompanhamento deste Contrato todas as
disposições constantes da Instrução Normativa SEGES/MP n9 05/2017, do art. 30
da Instrução Normativa n9 04/2014, do art. 67 da Lei n 8.666, de 21 de junho de
1993 e do art. 69 do Decreto n2 2.271, de 7 de julho de 1997.
11.4. A fiscalização, exercida por profissionais designados pela CONTRATANTE nos
termos do Art. 67 da Lei n2 8.666/93, não implica em corresponsabilidade, nem
exime a CONTRATADA de responsabilidade.
11.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
11.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deste
Contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
11.7. É assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão dos serviços
sem prejuízo das penalidades a que fica sujeito a CONTRATADA e sem que esta
tenha direito a indenização, no caso de nã ser atendida em até 4 (quatro) horas,
a contar da comunicação pelo Gestor dest Contrato, qualquer reclamação sobre
defeito em serviço executado.

a.
-

11.8. Caberá a Fiscalização atestar os serviços que forem efetivamente
executados e aprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

-

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
12.2. 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.
12.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
12.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste Contrato.
12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA.
12.6. A autoridade competente designará representantes para as funções de
Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante deste Contrato, conforme
dispõe o art. 30 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n2 04/2014.
12.7. Encaminhar formalmente as demandas, preferencialmente por meio de
Ordem de Serviço ou Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios
constantes do Termo de Referência, observando-se o disposto nos arts. 19 e 33
da Instrução Normativa SLTI/MPOG n 04/2014.
12.8. Receber o objeto da contratação, atestando sua conformidade com a
proposta aceita e condições descritas no instrumento convocatório, de acordo
com o que dispõe o art. 21 da Instrução Normativa SLTI/MPOG ng 04/2014.
12.9. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.
12.10. Fornecer o espaço físico e os recursos necessários à execução dos serviços.
12.11. Fornecer os dados das Concessionárias de forma estruturada, em base de
dados SQL com o dicionário de dados. Quando não estruturado fornecer o dado
Bruto com todos os esclarecimentos do fabricante para análise da estrutura de
dados.
12.12. Autorizar acesso aos Itens de Configuração e/ou ativos de Ti das
Concessionárias para a análise analftica das Câmeras de Monitoração, bem como
todos os itens que podem ser monitorados, como cancelas de pedágio, balanças
e outros, que estejam diretamente relacionados aos serviços a serem executados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. 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 forneçpr os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qua idade e quantidade
'_
especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.
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13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo Gestor deste Contrato, os serviços efetuados em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados.
13.3. 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 acompanhamento da execução dos serviços
pela CONTRATANTE.
13.4. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE,
que deverá responder pela fiel execução deste Contrato.
13.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nQ 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos.
13.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços
a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
13.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual
EPI, quando for o caso.
13.8. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão a Agência e unidades vinculadas para a execução do
serviço.

-

13.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.
13.10. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo gestor deste Contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do
serviço, conforme descrito neste Contrato.
13.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas
internas da CONTRATANTE.
13.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas por este
Contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
13.13. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços.
13.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiore§ de quatorze anos; nem permitir
a utilização do trabalho do menor de dezoito aqõs em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre.
11
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13.15. Manter durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
13.16. Deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do
objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa nQ 1/2010
SLTI/MPOG.
-

13.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento deste Contrato.
13.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n9 8.666. de 1993.
13.19. Alocar todos os recursos necessários para obter uma perfeita execução dos
serviços previstos no objeto deste Contrato, de forma plena e satisfatória, sem
ônus adicionais de qualquer natureza para a CONTRATANTE além dos valores
estipulados na Proposta Comercial.
13.20. Executar o recrutamento e seleção da mão-de-obra utilizando critérios
técnicos e seletivos que garanta à CONTRATANTE, qualificação adequada para o
contingente de técnicos alocados para este Contrato, pessoal devidamente
qualificado, apto e idôneo para desenvolver os serviços contratados.
13.21. Alocar o quantitativo de técnicos conforme a necessidade do ambiente da
CONTRATANTE para realização dos serviços dentro dos prazos previstos, de forma
a não comprometer a execução do objeto deste Contrato.
13.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações
aceitas pela boa técnica.
13.23. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz.
13.24. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços.
13.25. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e/ou avarias
em instalações ou Soluções, próprios ou alheios, causadas por seus funcionários
ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua
responsabilidade, de acordo com art. 70 da Lei n2 8.666/93.
14. CLÁUSULA DÊCIMA QUARTA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
-

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei
n2 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação;
14.1.2. apresentar documentação falsa;
14.1.3. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.4. cometer fraude fiscal;
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14.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou neste
Contrato;
14.1.6. não celebrar contrato ou a ata de registro de preços;
14.1.7. falhar ou fraudar na execução deste Contrato;
14.1.8. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.9. não mantiver a proposta;
14.1.10. deixar de entregar a documentação prevista no edital.
14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
14.2.1. advertência;
14.2.2. multa moratória de 0.25% (vinte e cinco centésimos por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;
14.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia, ainda que seja para reforço, aplicar-se-á
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste Contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de
modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
CONTRATANTE promover a rescisão deste Contrato;
14.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serão consideradas independentes entre si.
14.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total
deste Contrato, no caso de inexecução total do objeto;
14.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida.
14.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a ANTT pelo
prazo de até 2 (dois) anos;
14.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
14.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 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;
14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n2 8.666, de
1993, a CONTRATADA que:
14.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
14.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

14.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n9 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
14.5. 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 CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.
14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA RESCISÃO
-

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
15.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições deste Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade deste
Contrato.
15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurandose à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n9 8.666,de 1993.
15.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.5.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS VEDAÇÕES
-

16.1. É vedado à CONTRATADA:
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
16.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

-

DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei n 8.666, de 1993, na Lei n2 k°520' de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administra vos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei n9 8.078, de 19 0.- Códi de Defesa do
ri
Consumidor e normas e princípios gerais dos contrat os.
-

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

-

PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciara publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei rW 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA

-

FORO

19.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo
de Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal -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.
Brasília, .v25 .... de dezembro de 2018
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