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

Telefone: (61) 3424-0100 e Fax: (61) 3424-0100 - http://www.palmares.gov.br

CONTRATO Nº 14/2017

Processo nº 01420.012903/2015-40

Contrato: 018/2017

CONTRATANTE: A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP, fundação pública, instituída 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 – Edifício Toufic - Brasília/DF, CEP 70320-000, neste ato, representado pelo seu 
Presidente, o Senhor Erivaldo Oliveira da Silva, portador da Carteira de Identidade 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

CONTRATADA: A empresa HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
37.057.387/0001-22, com sede no SEPN Quadra 513, Bl. “D”, Ed. Imperador, 2º andar, Sala 221, 
Asa Norte – Brasília/DF, CEP 70760-524, devidamente representada pelo seu Sócio e Diretor de 
Tecnologia, o Senhor Eduardo de Oliveira Martinelli, portador da Carteira de Identidade nº
1.106.316 – SSP/DF, e CPF nº 539.629.581-34.

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo 
n.º 01420.012903/2015-40, Pregão Eletrônico nº 003/2017, mediante as cláusulas e condições 
que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Instrumento tem como objeto a prestação de serviços técnicos 
especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo o planejamento, 
implantação, monitoramento, operação, diagnóstico e execução continuada de serviços 
relacionados ao ambiente de Data Center e Suporte Técnico à infraestrutura e usuários de 
soluções de TI da CONTRATANTE, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência e proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDAÇÃO CULTURAL 
PALMARES E A HEPTA 
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
LTDA
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Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE para a CONTRATADA o valor total
estimado de R$ 1.139.950,40 (Hum milhão, cento e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta 
reais, quarenta centavos), pelo período de 12 (doze) mesmo, conforme proposta da 
CONTRATADA, discriminado abaixo:

Item 1 – Suporte Técnico: R$ 310.283,60 (Trezentos e dez mil, duzentos e 
oitenta e três reais, sessenta centavos); e

Item 2 – Datacenter: R$ 829.666,80 (Oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais, oitenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2017, na
classificação abaixo:

 Nota de Empenho 2017NE 800335
 Gestão/Unidade: 34208 / 344041
 Fonte: 0100
 Elemento de Despesa: 33.9039
 PI: 7PPMC060001
 PTRES: 109802

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá estar apta para iniciar a execução dos serviços objeto 
deste contrato em, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, contados da data da sua assinatura, 
mediante a disponibilização de profissionais para a execução dos serviços nos termos que 
seguem.

Até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá entregar à
CONTRATANTE relação nominal dos profissionais que atuarão nas dependências da 
CONTRATANTE, fornecendo número de CPF, de identidade e função que será desempenhada.

Dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da 
prestação dos serviços, que se dará em até 20 (vinte) dias da data da assinatura do contrato, os 
representantes da CONTRATADA deverão participar de reunião de alinhamento de expectativas 
contratuais com uma equipe de técnicos da CONTRATANTE, a qual fará a convocação dos 
representantes da CONTRATADA que entender necessário e fornecerá previamente a pauta da 
reunião em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.

Dada a natureza de serviço continuado, qualquer ocorrência de interrupção em 
sua execução dará motivo suficiente à CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, para a declaração 
imediata de inexecução contratual, sem prejuízo de outras sanções que se mostrarem 
necessárias.

Os primeiros sessenta dias após o início da execução dos serviços, portanto 
oitenta dias após a assinatura do contrato, serão considerados como período de estabilização, 
durante o qual os resultados esperados, os níveis de qualidade e perfis dos profissionais exigidos
poderão ser implementados gradualmente, de modo a permitir à CONTRATADA realizar a 
adequação progressiva de seus serviços e alcançar, ao término desse período, o desempenho 
requerido. Esta flexibilização, porém, será restrita aos limites destacados abaixo:

Para o primeiro mês de execução: atingir, no mínimo, setenta por cento dos 
resultados esperados e níveis de qualidade exigidos. Quanto aos prazos de 
atendimento estabelecidos, estes poderão ser dilatados em até trinta por 
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cento;

Para o segundo mês de execução: atingir, no mínimo, oitenta por cento dos 
resultados esperados e níveis de qualidade exigidos. Quanto aos prazos de 
atendimento estabelecidos, estes poderão ser dilatados em até vinte por cento; 
e

A partir terceiro mês de execução: a CONTRATADA deverá atingir cem por 
cento dos resultados esperados, dos níveis de qualidade requisitados e manter 
a qualificação profissional exigida neste instrumento.

Em casos de prorrogação da vigência contratual não haverá novo período de
estabilização.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Instrumento é de 12 (doze) meses, iniciando a execução
dos serviços em 01 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por interesse das partes até 
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e 
observados os seguintes requisitos:

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, 
exceto quanto a penalidades aplicadas por atraso na entrega da garantia;

Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;

Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a 
Administração; e

Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, contado da data de assinatura do Contrato, comprovante de prestação de 
garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, mediante a opção por uma das 
seguintes modalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§ 1º.     A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará 
a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 
o máximo de 5% (cinco por cento).

§ 2º.     O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por 
cento) do valor anual do contrato, a título de garantia.

O bloqueio efetuado com base no § 2º desta cláusula não gera direito a 
nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA.

A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com 
base no item 3 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, 
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Instrumento, 
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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§ 1º.     A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas no Anexo I - Termo de 
Referência - do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2017, deverá:

Participar, no período compreendido entre a assinatura do contrato e o início 
da prestação dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas
contratuais com equipe de técnicos da CONTRATANTE;

A CONTRATADA deve agendar, com o fiscal do contrato, em até 5 (cinco) dias 
após a sua assinatura, a reunião de início de projeto;

Formalizar a indicação de preposto da CONTRATADA e substituto eventual para 
a coordenação dos serviços e gestão administrativa do contrato;

Manter os seus profissionais devidamente identificados por meio de crachá 
confeccionado pela CONTRATADA, portando em local visível, quando em 
trabalho nas dependências da CONTRATANTE;

Providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais que 
prestam serviço para a CONTRATADA, de acordo com os requisitos mínimos 
estabelecidos e com as necessidades pertinentes à adequada execução dos 
serviços contratados;

Manter documentação comprobatória da qualificação dos profissionais 
alocados à execução dos serviços e disponibilizar essa documentação à 
CONTRATANTE, sempre que solicitada;

Alocar, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, profissional treinado e qualificado 
para substituir profissional ausente por motivação imprevisível e, de imediato, 
por motivação previsível;

Providenciar a imediata substituição de profissional que não atenda às 
necessidades inerentes à execução dos serviços contratados;

Solicitar à CONTRATANTE revisão, modificação ou revogação de privilégios de
acesso a sistemas, informações e recursos da CONTRATANTE, quando da 
transferência, remanejamento, promoção ou demissão de profissional sob sua 
responsabilidade;

Administrar todo e qualquer assunto relativo aos profissionais alocados à 
execução dos serviços;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos profissionais acidentados ou acometidos de mal súbito;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 
saldá-los na época própria, vez que os seus profissionais não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus profissionais durante a execução 
deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos de eventual demanda 
trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
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Assegurar a seus profissionais a concessão dos benefícios previstos nos acordos 
e convenções de trabalho vigentes para as respectivas categorias profissionais;

Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade 
da CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus 
profissionais durante a execução dos serviços;

Utilizar o sistema de registro de solicitações disponibilizado pela CONTRATANTE
em todas as etapas da prestação dos serviços;

Manter-se, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações trabalhistas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objeto do 
contrato de acordo com os níveis de serviço estabelecidos;

Encaminhar à unidade fiscalizadora as faturas dos serviços prestados, emitidas 
em conformidade com os dados de medição de serviços previamente validados 
pela CONTRATANTE;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação;

Reportar à CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidade que possa comprometer a execução dos serviços e o bom 
andamento das atividades da CONTRATADA;

Elaborar e apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, relatório de serviços 
prestados, contendo detalhamento dos níveis de serviços executados versus
acordados e demais informações necessárias ao acompanhamento e avaliação 
da execução dos serviços;

Encaminhar à CONTRATANTE, antes da data de início da realização dos serviços
e, posteriormente, caso haja alteração, a relação nominal dos profissionais que
atuarão junto a CONTRATANTE, indicando o CPF e a área de atuação;

Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos 
serviços contratados ou da relação contratual mantida com a CONTRATANTE;

Providenciar cópia da Política de Segurança da Informação e das demais normas 
disponibilizadas pela CONTRATANTE para todos os profissionais alocados na 
execução dos serviços, bem como zelar pela observância de tais normas;

Solicitar dos profissionais alocados à execução dos serviços a assinatura de 
termo de responsabilidade e sigilo, de acordo com modelo do Anexo TR/IV do 
Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2017;

Devolver à CONTRATANTE o crachá individual de acesso quando do 
desligamento do profissional ou do término do contrato, e ainda ressarcir a 
CONTRATANTE por eventuais extravios ou danos;

Transferir à CONTRATANTE, de forma incondicional, todos os direitos
referentes à propriedade intelectual sobre procedimentos, roteiros de
atendimento e demais documentos produzidos no âmbito do contrato;

Entregar mensalmente à CONTRATANTE cópias autenticadas da documentação 
trabalhista e previdenciária referente aos empregados que prestaram serviço 
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no âmbito do contrato;

A relação de documentos exigidos poderá ser alterada pela CONTRATANTE, 
após comunicação prévia à CONTRATADA e inicialmente será composta dos 
seguintes itens:

Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

Recibo do CAGED;

Certidão Negativa de Débito Salarial;

Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

Certidão Negativa de Infrações Trab. à Legislação de Proteção à Criança e ao 
Adolescente;

GFIP e FPAS;

Comprovantes, recibos e avisos de férias;

Folhas de pontos contendo horários de entrada e saída individuais dos 
empregados que trabalharam nas dependências da CONTRATANTE, para os 
dias em que estiveram trabalhando nas dependências da CONTRATANTE ou 
executando atividades pagas pela CONTRATANTE, mas executadas fora das
dependências da CONTRATANTE;

Comprovantes, recibos e avisos de férias;

Convenções coletivas de trabalho;

Recolhimentos de contribuições sindicais e patronais;

Indicação de piso salarial das categorias;

Folha de pagamento dos funcionários da CONTRATADA;

Comprovante de pagamento dos funcionários da CONTRATADA (contracheques 
recebidos pelos empregados ou comprovantes de depósitos bancários em 
contas individuais);

Comprovante de entrega de vales alimentação e transporte, ou declaração de 
“não-opção” assinada pelo empregado;

Comprovante de pagamento de planos de saúde;

Comprovante de pagamento de planos de assistência odontológica, caso esses 
façam parte da remuneração dos empregados;

Relação dos prestadores de serviço da CONTRATADA, com cargo/função, data 
de admissão e/ou rescisão, quando for o caso;

Cópia das carteiras de trabalho dos empregados admitidos ou com contrato de 
trabalho rescindido (registros de admissão ou rescisão, conforme o caso);

Atestados de saúde ocupacionais (admissionais, periódicos e demissionais);

Cópia dos termos de rescisão dos contratos de trabalho homologados pelo 
sindicato da categoria profissional e demais documentos demissionais (FGTS, 
verbas rescisórias, etc.); e

Relação de ocorrências havidas que tenham contrapartida na remuneração e 
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nos encargos trabalhistas (ex. faltas, férias, licenças, coberturas e/ou
substituições).

§ 2º. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 
CONTRATANTE;

2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou
aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim 
como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

§ 3º.     A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas no Termo de 
Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2017, deve:

a)  Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que 
cumpridas as formalidades e exigências do contrato;

b)  Permitir acesso dos profissionais da CONTRATADA às dependências, 
equipamentos, softwares e sistemas de informação da CONTRATANTE, conforme necessário 
para execução dos serviços;

c)  Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes solicitados pelos 
profissionais da CONTRATADA ou por preposto desta;

d)  Exercer a fiscalização dos serviços prestados;
e) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato;

f)  Avaliar relatório mensal dos serviços prestados pela CONTRATADA, observando 
o alcance das metas de nível de serviço;

g)  Disponibilizar cópia da norma de Segurança da Informação e das demais 
normas pertinentes à execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão 
acompanhadas e fiscalizadas por um representante da Administração, especialmente designado, 
na forma do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, e suas alterações posteriores e IN SLTI/MPOG nº
02/2008 e suas alterações.

§ 1o Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços, diretamente por Fiscal designado.

Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do 
Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar 
quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou 
problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações.

São atribuições do Fiscal do Contrato, entre outras:
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   Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os
demais documentos exigidos na Cláusula Oitava e atestar a realização dos
serviços, para fins de liquidação e pagamento;

b)    Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da 
substituição, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer 
de seus empregados que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou 
cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou 
ao interesse do Serviço Público;

c)    Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à
execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações,
prorrogações e rescisão do Contrato;

d)    Acompanhar a entrega dos uniformes, se houver, rejeitando os que não 
apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os 
equipamentos e materiais que estiverem em desacordo com as especificações 
exigidas;

e)    Comunicar oficialmente, por escrito, ao preposto da CONTRATADA quando 
não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de
ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de
qualquer natureza.

Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da
Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer
ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e 
fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na 
ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes.

É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua 
execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste 
Contrato.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores 
designados para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser 
encaminhadas ao Coordenador-Geral de Gestão Interna da CONTRATANTE, em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

O preço contratado para a unidade de serviço de infraestrutura de TI (USIT), desde 
que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para 
apresentação da proposta de preços no Pregão Eletrônico n.º 003/2017. Nos reajustes 
subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido.
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Os valores a serem reajustados utilizara a variação do IPCA – Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se uma das seguintes fórmulas:

1.1. Fórmula de cálculo “a”:

R= (I - Io).P

Io

Onde:

para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

I =  índice relativo ao mês do reajuste;

Io =  índice relativo ao mês da data do orçamento ou da data limite para 
apresentação da proposta;

P =  preço atual dos serviços;

para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

I =  índice relativo ao mês do novo reajuste;

Io =       índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último 
reajuste efetuado;

P =  preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado.

1.2. Fórmula de cálculo “b”:

Pr = P + (P x V)

Onde:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P =  preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (PxV) significa o
acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

§ 1º. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

a)  Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

b)  Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado 
depois de extinto o contrato.

§ 2º.     O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de 
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aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do caput desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art. 78, 
da Lei 8.666/93, que de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o cumprimento das 
obrigações assumidas.

§ 1º A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA
assegurará à CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do art. 77 e seguintes da Lei nº
8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.

§ 2º A rescisão contratual, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser:

a)    Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

b)    Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo 
processo, desde que haja conveniência para a Administração da
CONTRATANTE;

c)    Judicial, nos termos da legislação.

§ 3º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

§ 4º A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 5º O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

§ 6º No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos 
prejuízos causados, já calculados ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO

O presente Contrato reger-se-á em observância à Lei nº 8.666/93 - Estatuto das 
Licitações e Contratos na Administração Pública e, em especial, Lei nº 10.520/2002; Instrução
Normativa nº 02/SLTI/MPOG, de 30/04/2008, e demais normas que regem a espécie.

§ 1º A sua execução e os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº
8.666/93, combinado com o art. 55, inciso XII, do mesmo diploma legal.

§ 2º Fazem parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, o 
Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2017, seus anexos e a Proposta da CONTRATADA, inseridos 
nos autos do Processo nº 01420.012903/2015-40.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS INDICADORES E NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

Níveis Mínimos de Serviço são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, no escopo da OS, com a finalidade de aferir e avaliar 
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diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, 
prazo, desempenho e disponibilidade

§ 1º Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a 
natureza e característica dos serviços contratados, para os quais forem estabelecidas metas 
quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em 
unidades de medida como, por exemplo: percentuais, tempo medido em horas ou minutos, 
números que expressam quantidades físicas, dias úteis e dias corridos.

§ 2º A apuração dos indicadores será feita a partir de consultas diretas à base de 
dados do sistema de registro de chamados e/ou ainda pelo sistema de monitoramento de
serviços e equipamentos de TI, implementados pela CONTRATADA.

§ 3º No cálculo desses indicadores, serão desconsiderados os períodos em que as 
demandas estiveram suspensas ou não estiveram sob a responsabilidade da CONTRATADA. Para 
tanto, a suspensão e a transferência de demandas deverão observar estritamente as condições e 
os procedimentos estabelecidos pelo fiscalizador do contrato.

§ 4º Os níveis mínimos de serviço definidos no escopo de execução de cada tarefa 
requisitada, bem como os respectivos fatores de ajuste específicos, para os casos de não
atendimento destes níveis, constam do Anexo TR/VI do Edital – Grupos de Tarefas Detalhados.

§ 5º Os fatores de ajustes serão calculados por tarefa avaliada, ou por OS, cada 
qual segundo sua espécie, e aplicados cumulativamente para cada resultado não atendido.

§ 6º Será definido Indicador de Disponibilidade (ID) de serviços críticos da 
CONTRATANTE a ser calculado conforme a fórmula a seguir:

Onde:

DR: é a Disponibilidade Real no mês, em minutos.

IJ: é a Indisponibilidade Justificada no mês

DP: é a Disponibilidade Prevista para o mês, em minutos.

I - A Disponibilidade Prevista (DP) para o mês para os serviços críticos elencados no item 
abaixo será de 24 horas por dia e 7 dias por semana.

II - A Indisponibilidade Justificada (IJ) decorre de períodos de manutenção, paradas 
acordadas, indisponibilidade causada por terceiros, por servidores da CONTRATANTE ou ainda 
por motivos de força maior.

III - A meta para o Indicador de Disponibilidade (ID) de serviços será de 97,0%, salvo 
menção diferenciada em OS específica.

IV - O Indicador de Disponibilidade só terá reflexos para a CONTRATADA naqueles 
serviços e sistemas que estejam sob sua responsabilidade expressa em OS de Manutenção e 
Garantia com o objetivo de manter e garantir sua disponibilidade. Ou seja, só terá efeitos para a 
CONTRATADA, naqueles serviços para os quais a CONTRATADA realize a administração técnica, 
e seja responsável, ainda que de forma não exclusiva, sendo de sua responsabilidade demonstrar 
os casos em que a indisponibilidade foi causada por razões alheias a sua gestão.

V - O ID será calculado individualmente para cada serviço crítico. O menor valor apurado 
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dentre estes valores será utilizado como ID valor de referência a ser cobrada da CONTRATADA, 
quando for o caso e para aplicação do Fator de Ajuste devido a Disponibilidade de Serviços
(FADS).

§ 7º O Indicador de Reincidência de Ajustes por Disponibilidade (IRAD) indicará o 
número de ocorrências de descontos pelo fator ID que tenha reflexo sobre a CONTRATADA. Em 
outras palavras, se o ID de um serviço é relevante para avaliação da CONTRATADA por este 
serviço estar inteiramente sob sua responsabilidade, então o não atingimento desse ID em um 
ciclo de faturamento, incrementa o IRAD.

I - O indicador IRAD busca garantir a qualidade na execução de uma tarefa em particular, 
ao longo tempo, estimulando a CONTRATADA a buscar melhorias no processo de execução desta
tarefa e evitando reincidência.

II - A meta para o Indicador de Reincidência de Ajustes por Disponibilidade (IRAD) será 
de no máximo 2 (duas) ocorrências de reincidência de descontos para uma mesma tarefa 
durante o período de 12 (doze) meses. No caso do indicador ficar aquém da meta esperada (ou 
seja o valor de reincidência for maior que 2), será aplicado o Fator de Ajuste Devido a 
Reincidência de FADS (FARFADS), descrito na seção específica de faturamento mais à frente e 
em seguida esse Indicador será zerado.

III - O Indicador de Recusa de Serviço (IR) indicará o número de ocorrências em que as 
ordens de serviço, não necessariamente de um mesmo tipo, forem rejeitadas pela
CONTRATANTE pelo não atendimento aos critérios de qualidade, pelo não atendimento aos 
prazos de entrega do serviço ou pela não conformidade entre o produto entregue e os requisitos 
especificados nas ordens de serviço.

§ 8º O prazo de entrega a que se refere o item anterior é aquele definido nos grupos de 
tarefas e quando não presente, valerão os prazos estipulados na OS. Os critérios de qualidade, a 
que se refere o mesmo item anterior, são aqueles especificados na Ordem de Serviço ou nos 
procedimentos internos da CONTRATANTE ou neste documento ou em melhores práticas 
consensualmente aceitas entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADA.

§ 9º A meta para o Indicador de Recusa de Serviço (IR) será de 0 (zero) ocorrências de 
recusa de tarefas. No caso de o indicador ficar aquém da meta esperada, será aplicado no 
faturamento o Fator de Ajuste devido a Recusa de Serviços (FARS) descrito na seção específica 
mais à frente e o Indicador será zerado para o próximo ciclo de faturamento.

I - O Indicador de Recusa de Serviço (IR) será incrementado de forma cumulativa para 
todas as OS.

II - O indicador de Recusa de Serviço (IR) será contabilizado para todo o período mensal, 
tendo seu contador zerado no fim desse período.

III - O Indicador de Reincidência de Ajuste por Recusa de Serviço (IRAR) será 
incrementado de forma independente para cada recusa de OS e será contabilizado para todo o 
período de vigência do contrato (12 meses), incrementado em 1 (um) para cada ciclo de 
faturamento em que haja recusa de serviço.

IV - A meta para Indicador de Reincidência de Ajustes por Recusa de Serviço (IRAR) será 
de no máximo 2 (duas) ocorrências de reincidência de descontos durante o período de 12 
(doze) meses. No caso do indicador ficar aquém da meta esperada (ou seja o valor de 
reincidência for maior que 2), será aplicado o Fator de Ajuste pela Reincidência do FARS 
(FARFARS), descrito na seção específica de faturamento mais à frente e em seguida esse 
Indicador será zerado.
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 VI - Dito de outra forma: ao final de um ciclo de faturamento, calcula-se todos os IR se for 
diferente de zero, aplica-se o FARS. Zera-se o IR a cada mês. Se em um mês de faturamento 
houver FARS, então, incrementa-se o IRAR. Se a qualquer momento em ciclos de faturamento 
sucessivos o IRAR se tornar maior que 2 (dois) em um prazo de 12 (doze) meses, aplica-se 
cumulativamente o FARFARS e zera-se o IRAD (Indicador de Reincidência de Ajustes por
Disponibilidade). Decremente um em cada 12 (doze) meses do IRAD.

 VII - Dito de outra forma: ao final de um ciclo de faturamento, calculam-se todos os IR, se 
for diferente de zero, aplica-se o FARS. Zera-se o IR a cada mês. Se em um mês de faturamento 
houver FARS, então, incrementa-se o IRAR (Indicador de Reincidência de Ajustes por Recusa de
Serviço). Se a qualquer momento em ciclos de faturamento sucessivos o IRAR se tornar maior 
que 2 (dois) em um prazo de 12 (doze) meses, aplica-se cumulativamente o FARFARS e zera-se o 
IRAR. Decremente um em cada 12 (doze) meses do IRAR.

§ 10º O valor total mensal do faturamento levará em conta a apuração de eventuais 
Fatores de Ajustes especificados nos Grupos de Tarefas e nos Fatores de Ajustes Globais, 
mencionados a seguir.

I - O cálculo do valor mensal de pagamento (VMP) obedecerá a seguinte fórmula:

Onde:

VMP: é o Valor Mensal de Pagamento

VA: é o valor ajustado,

FADS: é o Fator de Ajuste devido a Disponibilidade de Serviços

FARFADS: é o Fator de Ajuste Devido a Reincidência de FADS

FARS: é o Fator de Ajuste devido a Recusa de Serviços

FARFARS: é o Fator de Ajuste pela Reincidência do FARS

 II - Sendo que tais fatores estão descritos a seguir em significado e forma de cálculo.

 III - O VA é calculado como a soma dos valores das ordens de serviço, considerando as 
tarefas efetivamente executadas pela CONTRATADA e recebidas pela CONTRATANTE, subtraído 
do valor de cada OS a soma dos valores resultantes da aplicação de fatores de ajustes específicos 
(redutores específicos) de cada tarefa constante nos grupos de tarefas e componente da OS:

IV - O Fator de Ajuste devido à indisponibilidade de Serviços (FADS) será calculado de 
acordo com o distanciamento do valor obtido pela mensuração do indicador de disponibilidade 
de serviços (ID valor de referência) em relação à meta estipulada de 97,0% aplicando-se um 
Fator de Ajuste Global (FAG).
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 V - Dito de outra forma: calcula-se o ID para cada serviço sob responsabilidade da 
CONTRATADA. O menor ID será o ID de referência. A diferença desse ID de referência para 
97,0% determinará o FAG que será aplicado sobre o VA para determinar o FADS:

VI - O FAG_ID (fator de ajuste global devido a indisponibilidade) aplicado devido a 
indisponibilidade de serviços necessário ao cálculo do FAIS, será obtido a partir da aplicação das 
seguintes faixas a diferença da meta com relação ao ID de referência:

Redutor de 0,5% (meio por cento) para cada décimo percentual ou fração 
menor que a meta definida para o indicador até o limite de 95,0% (ou o alvo 
especificado em OS); e

Redutor de 1% (um por cento) para cada décimo percentual ou fração menor 
que 95,0%, até o limite de 90,0%, cumulativo com o primeiro percentual;

VII - O Fator de Ajuste devido a Recusa de Serviço (FARS) será contabilizado da forma como
segue:

VIII - O FAG_RE (fator de ajuste global aplicado pela recusa de serviços), necessário ao 
cálculo do FARS, será obtido a partir da aplicação de uma das seguintes faixas abaixo ao 
Indicador de Recusa de Serviços (IR):

a )  Redutor de 0,1% (um décimo por cento), a ser aplicado pela FCP, quando 
este indicador (IR) atingir 1 (uma) ocorrência;

b)  Redutor de 0,3% (três décimos por cento), a ser aplicado pela FCP, quando 
este indicador atingir 2 (duas) ocorrências;

Redutor de 0,5% (cinco décimos por cento), a ser aplicado pela FCP, quando 
este indicador atingir 3 (três) ocorrências;

Redutor de 1% (um por cento), a ser aplicado pela FCP, quando este indicador 
atingir 4 (quatro) ocorrências;

Redutor de 3% (três por cento), a ser aplicado pela FCP, quando este indicador 
atingir entre 5 (cinco) e 10 (dez) ocorrências; e

Redutor de 5% (cinco por cento), a ser aplicado pela FCP, quando este indicador 
atingir mais de 10 (dez) ocorrências;

       IX - Os Fator de Ajuste devido a Reincidência de aplicação de fatores de ajustes, a saber 
FARFADS e FARFARS, serão utilizados para cálculo do Valor Mensal de Pagamento (VMP) nos 
meses em que ocorrerem, independente ou concomitantemente incrementos dos Indicador de 
Reincidência (IRAR e IRAD) com a superação dos limites aceitáveis.

X - O cálculo destes fatores FARFADS e FARFARS será realizado conforme as fórmulas abaixo 
e terão como base de cálculo, para a aplicação do ajuste, o Valor Ajustado (VA):
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Onde:

RG_X_reinc é o redutor global aplicado por reincidência de desconto nos 
serviços onde X pode ser D ou R correspondente a FARFADS ou FARFARS
respectivamente. Este redutor global tem valor em qualquer caso de 5%.

XI - As aplicações dos redutores previstos não substituirão as sanções administrativas.

XII - No caso do FARFADS ou do FARFARS, independente ou concomitantemente, serem 
aplicados mais do que uma vez em um período de 12 (doze) meses, a Administração da 
CONTRATANTE poderá iniciar o processo de sanção e multa previsto em contrato. Se acontecer
mais do que duas vezes em um período de 12 (doze) meses a Administração da CONTRATANTE
poderá, seu critério, rescindir o contrato por Inexecução parcial sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

§ 11º Os seguintes serviços/sistemas são considerados serviços críticos da 
CONTRATANTE:

a) Serviço de armazenamento corporativo;

b) Serviço de banco de dados corporativo;

c) Serviço de servidores de aplicação corporativos;

d) Serviço de rede de dados corporativa da CONTRATANTE;

e) Portal corporativo;

f) Ambiente virtualizado;

g) Ambiente de Infraestrutura física que dá suporte aos serviços acima; e

h) Serviço de Backup.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

O modelo de pagamento adotado no contrato será o pagamento por 
desempenho. Nesse modelo, o valor mensal a ser faturado é calculado com base na quantidade 
de serviço efetivamente executado no mês, nos resultados e indicadores de Nível Mínimo de 
Serviços alcançados pela CONTRATADA. Desta forma, a composição do custo de cada OS e de
seu produto resultado, derivará da composição somada do custo individual de cada Tarefa na 
quantidade em que for realmente realizada, ainda que a ordem de serviço preveja uma 
estimativa de quantitativo superior.

§ 2º Os valores apresentados nas planilhas de preço, quando da apresentação da 
proposta de preços no Pregão Eletrônico n.º 003/2017 além do valor unitário da USIT,
correspondem aos valores máximos a serem faturados na hipótese de a CONTRATANTE utilizar 
todo o montante de USIT disponíveis e de a CONTRATADA ter atendido plenamente os níveis de 
serviços previstos.

§ 3º A superação dos resultados esperados e níveis de qualidade para um critério 
não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento dos resultados obtidos em outros 
critérios no mesmo período, tampouco poderá ser utilizada para compensar o não atendimento 
do mesmo critério em um período diferente.

§ 4º Na medição dos serviços serão calculados os indicadores de nível de serviço 
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em relação aos resultados esperados e níveis de qualidade exigidos.

§ 5º Fatores de ajustes serão aplicados sempre que os serviços/produtos não 
atenderem aos níveis de qualidade exigidos, prazos de atendimento, resultados esperados e 
níveis mínimos de serviço, nos termos do contrato.

§ 6º Serão pagas somente as Ordens de Serviço concluídas e recebidas
definitivamente no mês de referência, nos montantes efetivamente executados e autorizados 
pela CONTRATANTE, salvo autorização expressa do Gestor do Contrato para pagamento parcial 
de OS.

§ 7º O pagamento referente à entrega dos serviços será efetuado após conclusão 
e recebimento mensal, mediante entrega de nota de cobrança da CONTRATADA devidamente
atestada pelo Gestor do Contrato.

§ 8º As notas fiscais/faturas referentes aos serviços contratados deverão ser 
emitidas e apresentadas pela CONTRATADA exclusivamente entre os dias 1º e 20 de cada mês, 
após a aprovação final do Relatório Gerencial de Serviços.

§ 9º Caso não seja possível emitir a nota fiscal/fatura até o dia 20 do mês seguinte 
à prestação dos serviços, a emissão deverá se dar no dia 1º do mês subsequente. As notas 
fiscais/faturas devem apresentar, no campo descrição as OS a que se referem.

§ 10º No caso de aplicado de fator de ajuste ao valor da prestação dos serviços, as 
notas fiscais/faturas já deverão ser emitidas pelo valor ajustado para o pagamento.

§ 11º A documentação de comprovação da regularidade fiscal e de comprovação 
dos recolhimentos trabalhistas, previstos na cláusula sétima do contrato, deverá ser entregue 
juntamente à nota fiscal/fatura. Não serão aceitas notas fiscais/faturas desacompanhadas da
documentação fiscal e trabalhista.

§ 12º A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da atestação da nota fiscal/fatura.

§ 13º O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta 
corrente da CONTRATADA.

§ 14º Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ
(matriz ou filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto 
do estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, 
por ocasião dos pagamentos e quando das prorrogações contratuais.

§ 15º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência
quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade 
relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. O 
descumprimento, pela CONTRATADA, não lhe gera direito a alteração de preços ou 
compensação financeira.

§ 16º A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os 
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 
nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES

Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da
CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da 
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rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por 
cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:

apresentar documentação falsa;

fraudar a execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo;

cometer fraude fiscal; ou

fizer declaração falsa.

§ 1º Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos 
nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

§ 2º Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e 
no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do 
contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser 
apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nas alíneas abaixo, com as 
seguintes penalidades:

a)       advertência;

b)      suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração da CONTRATANTE, por prazo não superior a 
dois anos;

c)       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 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; ou

d)      impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

§ 3º No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) 
do valor do contrato.

§ 4º Por retardamento ou falha na execução do contrato a CONTRATADA estará 
sujeita às seguintes multas:

a) 5% (cinco por cento) do valor de pagamento total da fatura do ciclo mensal 
de faturamento se na ocorrência desse ciclo constatar-se aplicação pela 
segunda vez em um período menor de 12 meses dos FARFARS e FARFADS;

b) 5% (dez por cento) sobre o valor de pagamento total da fatura de um ciclo 
mensal, se na ocorrência desse ciclo, constatar-se a existência de OS com prazo 
de conclusão vencido a mais de 30 (trinta) dias por inexecução total ou parcial 
da obrigação assumida;

c) 5% (dez por cento) sobre o valor total de pagamento da fatura de um ciclo 
mensal, se na ocorrência desse ciclo a CONTRATADA não apresentar as 
Certificações Profissionais exigidas de seus profissionais;

d)    10% (dez por cento) do valor total de pagamento da fatura de um ciclo 
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mensal se na ocorrência desse ciclo, observar-se o descumprimento ou 
inobservância a qualquer subitem do item de Encerramento dos Serviços e 
Transição Contratual, estabelecido no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º
003/2017.

§ 5º As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente até o total de 25% do 
valor total de pagamento da fatura de um ciclo mensal de faturamento e sua cobrança não 
isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

§ 6º Quando cumulativamente, sanções especificadas atingirem ou excederem 
20% do valor total de pagamento da fatura de um ciclo mensal de faturamento, poderão ser 
tomadas pela CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, ações administrativas com vistas à 
rescisão do contrato, por inexecução parcial, sem prejuízo da aplicação das demais sanções 
previstas no contrato.

§ 7º O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

a)    Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor 
da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

b)    Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação oficial.

c)    Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 
dívida ativa.

d)    Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE.

§ 8º O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no 
contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados na sede da Fundação Cultural Palmares, situada no 
Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco “C”, nº 256, Edifício Toufic, CEP: 70302-000 - Brasília/DF, 
telefone: 55 (61) 3424-0128 - http://www.palmares.gov.br .

§ 1º Eventualmente, caso demandado pela CONTRATANTE, sem ônus adicionais, 
poderá ocorrer atendimento presencial ou remoto nas representações regionais listadas a seguir:

1. Rua do Livramento, nº. 148, Edifício Walmap, salas 711 e 712 – Centro – Maceió – Alagoas;

2. Rua Ignácio Acioly, n°. 6, Pelourinho - Salvador – Bahia;

3. Rua das Hortas, n°. 223 – Centro - São Luís – Maranhão;

4. Rua da Imprensa, nº. 16, sala 716 – Centro -Rio de Janeiro - Rio de Janeiro;

5. Alameda Nothmann, nº. 1058 - Campos Elíseos – São Paulo – São Paulo;

6. Rua André Puente, n° 441, sala 604 – Bairro Independência - Porto Alegre – RS;

7. Belo Horizonte – MG (unidade em fase de implantação).

§ 2º Importa destacar que estima-se, mas não restringindo, um total de 6 (seis) 
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viagens, de forma global, ao ano para os destinos elencados acima, caso a
CONTRATANTE julgue necessário.

§ 3º Todos os deslocamentos das equipes que se fizerem necessários para o
desenvolvimento das atividades contratadas serão de responsabilidade da
CONTRATADA, através de meios que lhe convir.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA deverá observar as boas práticas que causem menor impacto 
ambiental, de otimização de recursos, redução de desperdícios, menor poluição, conforme 
estabelecido da Instrução Normativa SLTI nº 01/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 
cidade de Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 
Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato 
assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

(assinatura eletrônica)
Erivaldo Oliveira da Silva
Pela CONTRATANTE

(assinatura eletrônica)
Eduardo de Oliveira Martinelli
Pela CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Eduardo de Oliveira Martinelli, Usuário Externo, 
em 17/11/2017, às 11:22, 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 
21/11/2017, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.palmares.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0005442 e o código CRC 35A3AC65.

Referência: Processo nº 01420.012903/2015-40 SEI nº 0005442
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gov.br/autenticidade.html , Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

tina.
leia-se: Asia TV Forum, em Marina Bay, Singapura.

EXTRATO DE CONTRATO No- 18/2017 UASG 344041

Processo: 01420012903201540.

PALMARES -.CNPJ Contratado: 37057387000122. Contratado :
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA -LTDA. Objeto: O pre-

Fonte: 100000000 - 2017NE800335. Data de Assinatura:
2 1 / 11 / 2 0 1 7 .

(SICON - 22/11/2017) 344041-34208-2017NE800010

RESULTADO DE JULGAMENTO
o- 18/2017 - SRP

VALQUIRIA PIMENTEL DA CUNHA CORREIA
Pregoeira

(SIDEC - 22/11/2017) 403201-40402-2017NE800073

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
o- 68/2017

UASG 423002

22/11/2017. DENIO MENEZES DA SILVA. Diretor da Dpgi. Valor
Global: R$ 10.089,25. CNPJ CONTRATADA : 60.444.437/0001-46
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A.

(SIDEC - 22/11/2017) 423002-42207-2017NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2017 UASG 423002

INSTITUTO BRASILEIRO DE
M U S E U S / D F.

RO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 08439717000146.

26/10/2017.

(SICON - 22/11/2017) 423002-42207-2017NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 6/2017 UASG 343016

Processo: 01438000537201244.

DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 28871366000155. Con-
tratado : KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA -.Objeto: Pror-

por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, de 13 de novembro de

1 0 / 11 / 2 0 1 7 .

(SICON - 22/11/2017) 423002-42207-2017NE800015

MUSEU RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2017 UASG 343022

Processo: 01442000100201675.

DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 68313105000134. Con-

01/11/2017 a 01/11/2018. Valor Total: R$40.999,92. Fonte:
100000000 - 2017NE800003. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 22/11/2017) 343022-42207-2017NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 8/2017 UASG 343024

Processo: 01478000146201253.

MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado:
28871366000155. Contratado : KIARGOS SERVICOS E FACILITY

(SICON - 22/11/2017) 343026-40401-2017NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 4/2017 UASG 343035

Processo: 01403000977201380.

PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ
Contratado: 35631449000132. Contratado : A QUATRO ARQUITE-

Fonte: 100000000 - 2017NE800007. Data de Assinatura: 06/11/2017.

(SICON - 22/11/2017) 343026-40401-2017NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2017 UASG 343007

Processo: 01502002689201694.

MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contra-
tado: 08766411000102. Contratado : ATITUDE TERCEIRIZACAO

2 2 / 11 / 2 0 1 7 .

(SICON - 22/11/2017) 343026-40401-2017NE800015

EXTRATO DE CONTRATO No- 7/2017 UASG 343013

Processo: 01514900054201704.

MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contra-
tado: 13892384000146. Contratado : GESTSERVI - GESTAO E

motorista executivo no IPHAN-MG. Fundamento Legal: Lei

R$137.199,69. Fonte: 100000000 - 2017NE800389. Data de Assi-
natura: 21/11/2017.

(SICON - 22/11/2017) 343026-40401-2017NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 5/2017 UASG 343011

Processo: 01510000028201544.

PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ
Contratado: 00486398000118. Contratado : FORMARTE PROJETOS

03/11/2017 a 04/07/2018. Data de Assinatura: 03/11/2017.

(SICON - 22/11/2017) 343026-40401-2017NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 7/2017 UASG 343011

Processo: 01510000646201411.

PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ
Contratado: 10756839000108. Contratado : EQUIPE B ARQUITE-

24/11/2017 a 20/04/2018. Data de Assinatura: 21/11/2017.

(SICON - 22/11/2017) 343026-40401-2017NE800015

E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 540.567.809-00, prefeito(a).

CPF: 189.925.795-00, prefeito(a).

NHA, CPF: 377.968.365-20, prefeito(a).

DE ALMEIDA, CPF: 653.797.568-91, prefeito(a).

Data da assinatura: 21/11/2017. Assinaturas: MinC: MAGALI GUE-

ICHU/BA: CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA, CPF:
082.837.965-34, prefeito(a).

TEL DE MEDEIROS, CPF: 124.208.832-68, prefeito(a).


