
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 6/2019

Processo nº 01420.100435/2019-93

Unidade Gestora: 344041

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM  A  FUNDAÇÃO  CULTURAL
PALMARES  E  A  EMPRESA  CENTRAL  IT
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

CONTRATANTE: A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP, fundação pública, ins tuída
por autorização da Lei nº 7.668, de 22 de agosto de 1988, vinculada a Secretaria Especial da Cultura do
Ministério da Cidadania, com seu Estatuto aprovado pelo Decreto n º 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  70320-000,  neste  ato,
representado pelo seu Presidente, o Senhor Vanderlei Lourenço Francisco, portador da Carteira de
Iden dade nº 90.560 expedida pela OAB/MG e CPF nº 761.803.016-20, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto de 29  de  março   de 2019,  publicado no DOU de  01 de abril de 2019,  Seção 2,
página 1.

CONTRATADA: A empresa CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ  sob o nº 07.171.299/0001-96,  com sede no SHN, Quadra 02,  Bloco “F”,  Ed.  Execu ve Office
Tower,  17º andar,  Asa Norte – Brasília/DF,  devidamente representada pelo seu Sócio Diretor, o Sr.
Carlos Alberto Freitas, portador da Carteira de Iden dade nº MG-2.158.316, expedida pela SSP/MG, e
CPF 525.929.526-91.

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no
Processo n.º 01420.100435/2019-93, Dispensa de Licitação nº 09/2019, com fundamento no Inciso IV,
art. 24 da Lei nº 8.666/93, 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  e  Comunicação  (TIC),  compreendendo  o
planejamento, implantação, monitoramento, operação, diagnós co e execução con nuada de serviços
relacionados  ao  ambiente  computacional,  e  Suporte  Técnico  à  infraestrutura  e  aos  usuários  de
soluções de TIC da CONTRATANTE,  na  cidade de Brasília/DF e em suas unidades descentralizadas,
remunerados exclusivamente por serviços entregues, aferidos por Níveis Mínimos de Serviço (NMS) e
em  conformidade  com  as  condições  e  exigências  estabelecidas  no  Projeto  Básico  e  proposta  da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE para à CONTRATADA os valores descritos
abaixo, de conforme proposta da CONTRATADA:

a) R$ 32,09 (Trinta e dois reais, nove centavos) por cada USTI; e

b) R$ 676.046,77 (Seiscentos e setenta e seis mil, quarenta e seis reais, setenta e sete
centavos), esƟmado, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único. Os preços dos itens 01 e 02 são os seguintes:

a) Manutenção da Saúde Operacional (suporte técnico para usuário e datacenter):
quan dade mensal es mada de 2.902,8729 USTI’s, R$ 32,09 (Trinta e dois reais, nove centavos); e,
quan dade total es mada de 17.471,22 USTI’s, valor total es mado de R$ 558.918,59 (Quinhentos e
cinquenta e oito mil, novecentos e dezoito reais, cinquenta e nove centavos);

b)  Melhoria  Conơnua  do  Serviço (projetos  de  infraestrutura  de  rede): quan dade
mensal es mada de 608,33 USTI’s, R$ 32,09; e, quan dade es mada total de 3.649,99 USTI’s, valor
total es mado de R$ 117.128,18 (Cento e dezessete mil, cento e vinte e oito reais, dezoito 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  20197,  na
classificação abaixo:

Nota de Empenho: 2019NE800155

Gestão/Unidade: 34208 / 344041

Fonte: 0100

Elemento de Despesa: 33.9040

PI: C20004PA024

PTRES: 159886

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Instrumento terá a vigência de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da
data de sua assinatura, vedada sua prorrogação, conforme ar go 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Podendo dentro deste prazo, ser rescindido a qualquer tempo, em razão
da conclusão de novo procedimento licitatório decorrente do processo SEI 01420.103110/2018-81.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura
do Contrato, garan a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato pela execução
das obrigações assumidas, cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou tulo da dívida pública;

b) Fiança bancária;

c) Seguro-garan a;

§ 1º O prazo acima poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, mediante
jus fica va devidamente fundamentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.
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§ 2º A garan a prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após o término
do Contrato, caso não haja pendências, observado o disposto no art. 56, § 4º da Lei nº 8.666/93, se for
o caso.

§ 3º No caso da u lização de garan a pela CONTRATANTE, em função de quaisquer
sanções  administra vas  aplicadas,  a  CONTRATADA  deverá  fazer  a  respec va  reposição,  no  prazo
máximo e improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for no ficada pela FCP,
sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES

As  partes  devem  cumprir  fielmente  as  cláusulas  avençadas  neste  Instrumento,
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

§ 1º.   A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas no Projeto Básico deverá:

a)  Par cipar,  no período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da
prestação  dos  serviços,  de  reunião  de  alinhamento  de  expecta vas  contratuais  com  equipe  de
técnicos da CONTRATANTE;

b) A CONTRATADA deve agendar, com o fiscal do contrato, em até 2 (dois) dias após a
sua assinatura, a reunião de início de projeto;

c) Formalizar a indicação de preposto da CONTRATADA e subs tuto eventual  para  a
coordenação dos serviços e gestão administra va do contrato;

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

e) 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 per nentes à adequada execução dos serviços contratados;

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

g) Alocar, no prazo máximo de 1 (um) dia ú l, profissional treinado e qualificado para
subs tuir profissional ausente por mo vação imprevisível e, de imediato, por mo vação previsível;

h) Providenciar a imediata subs tuição de profissional que não atenda às necessidades
inerentes à execução dos serviços contratados;

i) 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;

j) Administrar todo e qualquer assunto rela vo aos profissionais alocados à execução
dos serviços;

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

l)  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 emprega cio com a CONTRATANTE;

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

o) Assegurar a seus profissionais a concessão dos bene cios previstos nos acordos e
convenções de trabalho vigentes para as respec vas categorias profissionais;

p) 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;

q) U lizar o sistema de registro de solicitações disponibilizado pela CONTRATANTE em
todas as etapas da prestação dos serviços;

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

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

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

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

v) A CONTRATADA, será responsável pela "transferência de conhecimento" quando da
execução  de ações  de desenvolvimento e  implementação  de a vidades  de melhoria  con nua no
ambiente ou do repasse do contrato, em conformidade com as condições estabelecidas no Projeto
Básico e no seu Anexo III – MODELO DE ENTREGA PARA MELHORIA CONTÍNUA NO AMBIENTE TIC;

w) A CONTRATADA deverá manter sigilo,  sob pena de responsabilidade civil, penal e
administra va,  sobre todo e  qualquer assunto de interesse da FCP ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução dos serviços, assim como assinar Termo de Compromisso e Sigilo
de Dados e Informações e demais condições descritas no Projeto Básico e seus anexos;

y) Providenciar  cópia da Polí ca  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;

§ 2º. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato,salvos e houver prévia autorização
da CONTRATANTE;

b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, a vo
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, o 3º grau, durante a vigência
deste contrato.

§ 3º. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas no Projeto Básico, referente
a Dispensa nº 009/2019, deve:

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

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

c)  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  per nentes  solicitados  pelos
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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
per nentes à execução dos serviços

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato e a respec va prestação dos serviços serão acompanhadas e
fiscalizadas por um representante da Administração, especificamente designado, na forma do ar go
67, da Lei 8.666/1993, e suas alterações posteriores e IN SEGES/MP.

§ 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.

§ 2º Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato
e dos respec vos 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 n º 8.666/1993 e suas alterações.

§ 3º São atribuições do Fiscal do Contrato, entre outras:

a) 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 re rada do local, seguida, quando for o caso da subs tuição, pela
CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de jus fica va por
parte da CONTRATANTE, de qualquer dos seus empregados que embaraçar ou dificultar a atuação da
Fiscalização  ou   cuja  conduta,  atuação,  permanência  e/ou   comportamento  sejam  julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insa sfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço
Público.

c) Emi r pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA rela vos à execução do
Contrato,em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do Contrato.

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

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

f)  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  a vidade  de  acompanhamento  e  fiscalização  em  qualquer  exclusão  ou  redução  da
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade e,  na
ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.

g)  É  direito  da  fiscalização  rejeitar  quaisquer  serviços  quando  entender  quea  sua
execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Contrato.
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h)  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.

§ 4º   As providências  que ultrapassarem a competência  da fiscalização deverão ser
solicitadas em tempo hábil aos seus superiores para adoção de medidas convenientes.

§ 5º  A fiscalização exercida pela FCP não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução das obrigações assumidas.

§ 6º Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados dentro do
prazo estabelecido pela mesma, sob pena de serem aplicadas as penalidades previstas no contrato.

§ 7º  O Modelo de Ordem de Serviço aplicável  a  presente Contratação e respec vo
Projeto Básico encontra-se descrito em seu ANEXO V – Modelo de Gestão, Fiscalização e Pagamento
dos Serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo, desde que seja
concluído o processo licitatório para o referido serviço e 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  n  º
8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante no ficação por escrito.

§ 2º A rescisão contratual, nos termos do art. 79 da Lei n º 8.666/93, poderá ser:

a) Determinada por 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  respec vo processo,
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;

c) Judicial, nos termos da legislação.

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

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

§  5º  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 es mados.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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,  Instrução  Norma va  SEGES/MP  nº  5/2017,  e
demais normas que regem a espécie.
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§ 1º A sua execução e os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, suple vamente, os Princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n º 8.666/93, combinado com
o art. 55, inciso XII, do mesmo diploma legal.

§ 2º Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o
Projeto Básico e  seus  Anexos e  a Proposta  da CONTRATADA,  inseridos nos  autos  do Processo nº
01420.100435/2019-93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERIA – DOS INDICADORES E NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

Níveis Mínimos de Serviço são critérios obje vos e mensuráveis estabelecidos entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA,  no  escopo  da OS,  com a finalidade de aferir  e  avaliar  diversos
fatores  relacionados  com  os  serviços  contratados,  quais  sejam:  qualidade,  prazo,  desempenho  e
disponibilidade e estão especificados no Projeto Básico e em seu Anexo II – Níveis Mínimos de Serviço
(NMS).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, até 10 (dez) dias, após a apresentação da
nota fiscal  de  serviços,  devidamente atestada,  com base no  Relatório  de emissão das  ordens  de
serviços, conforme descrito no Anexo V – Modelo de Gestão, Fiscalização e Pagamento dos Serviços e
demais condições constantes do item 25 do Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

As infrações administra vas estão relacionadas no item 28 do Projeto Básico

§  1º.  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a  CONTRATADA,  observando-se  o
procedimento previsto na Lei nº 8.666 de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999.

§ 2º.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade  da  conduta  do  infrator  o  caráter  educa vo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

§ 3º. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

§ 4º.  As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no
Projeto Básico e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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, Edi cio Toufic, CEP: 70302-000 - Brasília/DF, telefone: 55
(61) 3424-0128 - h p://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:

a) Rua do Livramento, nº 148, Ed. Walmap, salas 711 e 712, Centro - Maceió/AL;

b) Estrada do Matadouro, 15.025, Parque Memorial Quilombos dos Palmares - Serra da
Barriga – União dos Palmares/AL;

c) Rua Ignácio Acioly, n°. 6, Pelourinho – Salvador/BA;
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d) Rua das Hortas, n°. 223 – Centro - São Luís/MA;

e) Rua da Imprensa, nº. 16, sala 716 – Centro - Rio de Janeiro/RJ;

f) Alameda Nothmann, nº. 1058 - Campos Elíseos – São Paulo/SP;

g) Rua André Puente, n° 441, sala 604 – Bairro Independência - Porto Alegre/RS;

h) Belo Horizonte/MG (unidade em fase de implantação).

§ 2º  Importa  destacar  que  es ma -se,  mas não  restringindo, um  total  de  2  (duas)
viagens,  de  forma global,  ao ano para os des nos elencados  acima, caso a CONTRATANTE  julgue
necessário.

§  3º  A CONTRATADA  deverá  prover  os  recursos  necessários  para  o  deslocamento,
hospedagem e alimentação para o prestador do serviço, por meio de diárias, mediante autorização
por O cio do gestor/fiscal do contrato, limitando-se ao valor de R$120,00 (cento e vinte reais) por
diária.

§  4º  Os  ressarcimentos  dos  eventuais  deslocamentos  deverão  ser  faturados  em
documentação fiscal a parte da fatura mensal de prestação dos serviços, acompanhado do O cio de
autorização do deslocamento,  juntamente com o comprovante de depósito ou recibo dos valores
fornecidos ao prestador de serviço, vedada a inclusão de taxa de administração, lucro e tributos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

As  obrigações  da  CONTRATADA  e  da  CONTRATANTE  são  aquelas  especificadas  no
Projeto Básico e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A  CONTRATADA  deverá  observar  as  boas  prá cas  que  causem  menor  impacto
ambiental,  de  o mização  de  recursos,  redução  de  desperdícios,  menor  poluição,  conforme
estabelecido da Instrução Norma va SLTI nº 01/2010.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SÉTIMA  -  DO  ALINHAMENTO  COM  O  PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Em  aderência  às  determinações  da  Instrução  Norma va  SLTl/MP  nº  04,  de  11  de
setembro  de  2014,  que  reforça  a  necessidade  de  que  as  aquisições  de  produtos  e  serviços  de
Tecnologia da Informação e Comunicações -TIC devem estar alinhadas ao Planejamento Estratégico da
Ins tuição, conforme exigência do art. 49 da IN SLTl/MP 04/ 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA

A FCP adota, no presente processo, como Estratégia de Independência a transferência
de métodos e processos documentados e fundamentados nas boas prá cas funcionais, operacionais e
metodológicas como ITIL, COBIT, PMBOK, PRINCE2, ISO 27001, além da Instrução Norma va nº 4 de
2014, do Ministério do Planejamento.

CLÁUSULA  DÉCIMA  NONA  -  TRANSIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  -  ENCERRAMENTO  DO
CONTRATO

A CONTRATADA deve, em conformidade com o inciso IlI, art. 35 da IN SLTl-MP 04/2014,
promover transição contratual  e  repassar para  a  CONTRATANTE  e/ou para outra  empresa por ele
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indicado todos os dados, documentação e conhecimento sobre a u lização; operação, sustentação e
manutenção evolu va da Solução, conforme determinado no item 32 do Projeto Básico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

São consideradas disposições gerais as seguintes:

a)  A  prestação  de  serviços  não  gera  vínculo  emprega cio  entre  os  empregados  da
CONTRATADA  e  a  CONTRATANTE,  sendo  vedada  qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

b) A CONTRATANTE não se vinculará às disposições con das em Acordos e Convenções
Cole vas que não tratem de matéria trabalhista,  tais como as que estabeleçam valores ou índices
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para insumos relacionados
ao exercício da a vidade.

c) Reserva-se à CONTRATANTE, o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, bem
como,  anular  ou  revogar,  total  ou  parcialmente,  o  presente  contrato,  visando  à  legalidade  do
procedimento ou o interesse da Administração,  por parecer escrito e devidamente fundamentado,
sem que caiba aos licitantes qualquer direito de indenização.

d) As disposições e especificações con das no Projeto Básico serão parte  integrante
deste Contrato, devendo ser observadas e atendidas. Na ocorrência de duplicidade de entendimento,
as partes ajustarão as condições, preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os
resultados esperados pela execução contratual.

e)  O  Catálogo  de Serviços,  e  respec vos  níveis  de  serviço  poderão  ser  atualizados
mediante  a  necessidade  de  serviço  e  em  comum  acordo  entre  as  partes,  salvo  quando  houver
alteração do equilíbrio econômico financeiro da contratação.

f)  Os custos relacionados à  elaboração e atualização do Catálogo de Serviços,  serão
suportados e medidos pelo serviço de melhoria con nua no ambiente de TIC.

g) Os serviços a serem contratados são con nuados e caracterizam-se pela realização
das a vidades essenciais de forma ro neira e permanente, sem dedicação de mão de obra exclusiva.

h)  Este  Contrato  guarda  consonância  com  os  demais  documentos  que  compõe  o
processo  de  contratação  (SEI  nº  01420.100435/2019-93)  para  prestação  de  serviço  de  TIC
independentemente  de  transcrição,  os  quais  fazem  parte  integrante  e  complementar  deste
Instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administra vamente, serão processadas e julgadas na Jus ça 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 Cons tuição 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)
Vanderlei Lourenço Francisco

Pela CONTRATANTE

(assinatura eletrônica)
Carlos Alberto Freitas
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Pela CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO FREITAS, Usuário Externo, em
10/04/2019, às 16:13, 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 Vanderlei Lourenço Francisco, Presidente, em
11/04/2019, às 11:26, 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 0068068 e o código CRC 4E658759.

Referência: Processo nº 01420.100435/2019-93 SEI nº 0068068
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