
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 02, Bloco C, nº 256 - Edi cio Toufic, 7º andar, 5º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70302-000

Telefone: (61) 3424-0100 e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.palmares.gov.br

CONTRATO Nº 16/2018

Processo nº 01420.102163/2018-85

Unidade Gestora: 344041

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A
FUNDAÇÃO  CULTURAL  PALMARES  E  A
EMPRESA  BRASOFTWARE  INFORMÁTICA
LTDA.

A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP, fundação pública, ins tuída por autorização
da Lei  nº 7.668,  de  22 de agosto  de 1988,  vinculada ao Ministério da Cultura,  com seu Estatuto
aprovado pelo Decreto nº 6.853, de 15/05/2009, publicado no DOU de 18/05/2009, inscrita no CNPJ
sob o nº 32.901.688/0001-77, com sede no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 02, Bloco C, nº 256 –
Edi cio Toufic - Brasília/DF, CEP 70.320-000, neste ato, representado pelo seu Presidente, o Senhor
Erivaldo Oliveira da Silva,  portador  da Carteira  de Iden dade nº 01.473.110-01 SSP/BA e  CPF nº
249.208.435-34, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 10 de junho de 2016, publicado
no DOU de 13 de junho de 2016, Seção 2, página 1 doravante denominada CONTRATANTE e de outro
lado a empresa BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 57.142.978/0001-05,
com sede na Rua Marina La Regina, nº 227, 3º andar, Salas 11 a 15, Centro – Cidade de Poá, Estado de
São Paulo, CEP: 08.550-210, devidamente representada pelo seu Procurador, o Senhor Olegário Junio
Pereira Marinho, portador da Carteira de Iden dade nº 3591902 e CPF nº 008.794.211-93, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, do Decreto nº 7.174/10, da Instrução Norma va SLTI/MP nº 04/2014 e da Instrução Norma va
n°  03/2017,  resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Contrato,  decorrente  da  Adesão  ao  Pregão
Eletrônico nº 30/2018 que originou a Ata de Registro de Preço nº 10/2018 do Hospital das Forças
Armadas – HFA/MD, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Aquisição de licenças de uso perpétuo ou subscrição do so ware de correio eletrônico
Microso  Exchange Server Enterprise 2016, Windows Server 2016 Datacenter, com so ware assurance
e Microso  Client Access License (CAL), na modalidade de contrato Microso  Products and Service
Agrement –MPSA e suporte técnico especializado – UST, por um período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com início
na data de sua assinatura, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 268.240,00 (duzentos e sessenta e oito
mil e duzentos e quarenta reais).

Parágrafo Único. 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.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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: 344041/34208

PE: 000174

Fonte: 0100

PTRES: 109802

Elemento de Despesa: 449040

PI: 18M10204PAA

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

O  prazo  para  pagamento  à  CONTRATADA  e  demais  condições  a  ele  referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

O preço é fixo e irreajustável.

CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

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

§ 1º  Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

§ 2º   A CONTRATADA  reconhece os direitos da CONTRATANTE  em caso de rescisão
administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 3º  O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA:

a) Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Para  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  será  designado
representante da FCP, nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, que se responsabilizará pelo registro de
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados.

§ 1º  A fiscalização de que trata o item anterior não exclui nem reduz a responsabilidade
da licitante vencedora, 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, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

§ 2º  O contrato será conduzido pelos seguintes atores da CONTRATANTE:

a)  Fiscal  Técnico  do  Contrato  -  Servidor  representante  da  Área  de  Tecnologia  da
Informação, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato.

b) Fiscal Administra vo do Contrato - Representante da área administra va, indicado
formalmente pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
administra vos.

c)  Fiscal Requisitante do Contrato  -  Servidor representante da Área Requisitante da
Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista
funcional da Solução de Tecnologia da Informação.

d) 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.

§  3º   A  CONTRATADA  deverá  nomear  o  seguinte  ator  para  representá-la  junto  à
CONTRATANTE:
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a)  Preposto/Representante Legal  -  Representante da CONTRATADA,  responsável  por
acompanhar  a  execução  do  contrato  e  atuar  como interlocutor  principal  junto à  CONTRATANTE,
incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e
administra vas referentes ao andamento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS

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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

A CONTRATANTE  elege o foro da Cidade de Brasília,  onde está localizada a sede da
CONTRATANTE,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  originadas  do  presente  Termo  de  Contrato,  com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E,  por  assim  estarem  justas  e  acertadas,  foi  lavrado  o  presente  CONTRATO  e
disponibilizado por meio eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI da Fundação
Cultural Palmares, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 e do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e demais
norma vas complementares, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

 (assinatura eletrônica)
Erivaldo Oliveira da Silva

Pela CONTRATANTE

(assinatura eletrônica)
Olegário Junio Pereira Marinho

Pela CONTRATADA
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Documento assinado eletronicamente por Olegario Junio Pereira Marinho, Usuário Externo, em
05/12/2018, às 18:42, 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 Erivaldo Oliveira da Silva, Presidente, em 06/12/2018,
às 16:36, 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 p://sei.palmares.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0053865 e o código CRC 4B5CAFF5.

Referência: Processo nº 01420.102163/2018-85 SEI nº 0053865
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