
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRATO N.° 26/2018 - MTPA 
UNIDADE INTERESSADA: CGTI 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO 
DOS TRANSPORTES, PORTOS E 
AVIAÇÃO CIVIL E A EMPRESA 
SERVIX INFORMÁTICA LTDA. 

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E 
AVIAÇÃO CIVIL com sede no Bloco "R" da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 37.115.342/0001-67, neste ato representado pelo seu 
Subsecretário de Assuntos Administrativos, o Senhor EDME TAVARES DE 
ALBUQUERQUE FILHO, portador da Carteira de Identidade n. 1.723.253, expedida 
pela SSP/DF e CPF/MF n.° 008.001.874-23, no uso das atribuições conferidas pela 
Portaria/Casa Civil da Presidência da República n.° 392, publicada no D.O.U. de 
03/05/2018 e da subdelegação de competência que lhe confere a Portaria/SE/MT n.° 281, 
de 05/10/2010, publicada no D.O.U. n° 192, de 06/10/2010 e a Portaria GM n.° 494, de 
29/08/2018, publicada no D.O.U. n° 168, de 30/08/2018, doravante denominada 
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa SERVIX INFORMÁTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 01.134.191/0002-28, estabelecida SIG Quadra 04, lote 
125, bloco A, salas 01 e 02, Edifício Capital Financial Center Cruzeiro, Brasília/DF, CEP 
70610-440, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. VANDERLEI ARCANJO CARNIELO CALEJON, portador da 
Cédula de Identidade n°5.412.384-7 expedida pela SSP/SP e CPF (MF) n°736.875.028-
72, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada, tem entre si justo e 
avençado e celebram o presente instrumento, Processo n° 50000.009233/2018-83 
MTPA, de acordo com o Edital do Pregão Eletrônico n.° 008/2017 - CONTRATANTE 
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo CF — 1546/2017 
- CONTRATANTE, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei n° 10.520/02, Decreto n° 7.892/13 e da Lei n° 8.666/93, mediante as 
cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto a aquisição de módulo de processamento para 
solução de computação em nuvem privada, composta pelos serviços de instalação, 
configuração e garantia (manutenção e suporte técnico) para atender às necessidades do 
CONTRATANTE, conforme especificações técnicas, quantidades e condições gerais 
constantes no Termo de Referência e seus Anexos, conforme as especificações e 
condições deste contrato e do Edital de Pregão Eletrônico n.° 008/2017 e seus Anexos. 



()ide. Po rt-N umber Produto 
V. Uno 

(RS) 
1 mal 
(RS) 

Lenovo — 6241AC2 —02 
Lenovo — 46W0841 —64 
Lenovo — 00WH326 - 08 
Lenovo — 00MT209 —02 
WMware — Wmware NX- 

ADV-C -08 
WMware — Wmware NX- 

02 unidades de lenovo x3950 X6 
com total de 08 processadores e 08 

01 ADV-P-SSS-C -40 licenças de VMware vCloud R$ R$ 
WMware — Wmware — Advanced e 08 licenças de VMware 2.407.023,00 2.407.023,00 

CL7-ADV-C -08 NSX Advanced e 01 licença de 
WMware — Wmware — VMware vCenter Standart 

CL7-ADV-P-SSS-C —40 
WMware — Wmware — 

VCS6-STD-C -01 
WMware — Wmware — 

VCS6-STD-P-SSS-C - 05 
Lenovo — 624 1AC2 —02 
Lenovo — 46W0841 —64 
Lenovo — 00WH326 - 08 
Lenovo — 00MT209 — 02 
WMware — Wmware NX- 08 unidades de Compute Book para 

Lenovo X390 X6 com total de 08 

01 
ADV-C -08 

WMware — Wmware NX- processadores e 08 licenças de 
VMware vCloud Advanced e 08 

R$ 
2.320.370,00 

R$ 
2.320.370,00 ADV-P-SSS-C -40 licenças de VMware NSX WMware — Wmware — Advanced CL7-ADV-C -08 

WMware — Wmware — 
CL7-ADV-P-SSS-C —40 

02 

Irem 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO 

O valor total deste contrato é de R$ 4.727.393,00 (Quatro milhões, setecentos e vinte e 
sete mil, trezentos e noventa e três reais), conforme tabela a seguir: 

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de 
recursos próprios da CONTRATANTE na Lei n." 13.587, de 02/01/2018, Programa de 
Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Fonte: 0100000000, Natureza da Despesa: 449052, 
tendo sido emitida a Nota de Empenho n." 2018NE800446, de 21/09/2018, no valor de R$ 
4.727.393,00 (quatro milhões, setecentos e vinte sete mil, trezentos e noventa três reais). 



4.2. No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotação orçamentária 
própria, consignada no respectivo Orçamento Anual, ficando 9 CONTRATANTE 
obrigado a apresentar, no início do exercício, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, 
havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma 
classificação orçamentária. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 15 (quinze) dias uteis após a atestação da 
nota fiscal e, desde que não haja qualquer pendência por parte da CONTRATADA no 
atendimento do pactuado. 

5.2. O pagamento se dará mediante: 

52.1. Apresentação da respectiva nota fiscal original, após a entrega dos produtos, a 
qual será atestada e aprovada pelo Fiscal, desde que cumpridas todas as exigências 
pactuadas; 

522. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA e com o mesmo n° de 
CNPJ que originou a contratação; 

5.23. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

5.3. Por ocasião do pagamento, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA 
encontra-se em dia com suas obrigações, especialmente perante o INSS e o FGTS, e 
quanto ao tributo Federal e Dívida Ativa da União, sob pena de retenção do pagamento. 

5.4. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

5.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios dévidos pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento 
da parcela, serão calculados com a aplicação da seguinte fórmula: 

EN: 1 x- Nx VP 

Onde: 

EM= Encargos moratórios; 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VI' = Valor da parcela a ser paga. 
1= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

(TX/100) (C6/100)  — 3
65

, — 
365 

= 0,0001644 4 



TX = Percentual da taxa anual = 6% 

5.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em nota fiscal a ser 
emitida posteriormente. 

5.7. No caso de incorreção nos documentos apresentados serão restituídos à 
CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo o CONTRATANTE 
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

5.8. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar 
a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei n° 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996 e Lei Complementar n° 123, de 2006. 

CLÁUSULA SEXTA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A CONTRATADA apresentará garantia para execução dos serviços, no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, em uma das modalidades 
previstas no Art. 56, §1°, da Lei 8666/93, com validade durante a execução do contrato e 
3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação. 

6.2. O prazo para apresentação da garantia é de 5 (cinco) dias úteis contados da 
assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período a critério do 
CONTRATANTE. 

6.3. Em caso de atualização do valor do contrato, o contratante exigirá a 
complementação do valor da garantia, para que se mantenha o percentual estabelecido. 
6.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de, no 

mínimo: 

6.4.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

6.42. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

6.43. Multas moratórias e'punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 

6.4.5. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela CONTRATADA. 

6.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta 
específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE. 

6.6. A garantia deverá ter vigência durante todo o prazo de execução do contrato, 
devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 
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6.7. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 
(três) meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras 
hipóteses de extinção contratual previstas em lei. 

6.8. A garantia prevista somente será liberada ante comprovação de que a empresa pagou 
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 

6.9. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições 
constantes no art. 57, da Lei n° 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada 
celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com 
validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o 
valor atualizado do contrato. 

6.10. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para 
corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos 
decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em 
seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo 
recursal — a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o 
valor total dessa garantia, sob pena de aplicação de penalidade, salvo na hipótese de 
comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por 
escrito e aceita pelo fiscal do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

O prazo de vigência e execução do Contrato será de 60 (sessenta) meses, a partir da data 
de sua assinatura. Tal prazo corresponde ao prazo de garantia dos produtos. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Fazer cumprir fielmente as cláusulas do Contrato. 

8.2. Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 

8.3. Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê:la, em caso de desacordo ou por 
descumprimento ao pactuado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento a 
encaminhando para pagamento, desde que cumpridas todas as exigências pactuadas. 

8.4. Assegurar que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução 
de Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo 
do contrato, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de 
dados e as bases de dados, pertençam ao CONTRATANTE, justificando os casos em 
que isso não ocorrer. 

8.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições e prazos 
estabelecidos no instrumento contratual, desde que cumpridas todas às exigências 
pactuadas. 

8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 4 



CONTRATADA. 

8.7. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de empregado ou preposto da 
CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza 
complicações para a fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível 
com o exercício da função que lhe fora atribuída. 

8.8. Fiscalizar os documentos que comprovem a manutenção das condições de 
habilitação da CONTRATADA, solicitando os originais quando julgar necessário. 

8.9. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 
execução do serviço. 

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento de contrato, praticando as 
melhores técnicas administrativas e operacionais de mercado. 

9.2. Observar as normas e regulamentos internos do contratante, bem como fazer com 
que seus empregados os observem. 

9.3. Prestar garantia em favor do Contratante no prazo de até 05 dias úteis, contados da 
assinatura do instrumento contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, numa modalidade prevista na Lei 8.666/93. 

9.3.1. A reposição do valor da garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante deverá 
ocorrer no •prazo máximo de 05 dias úteis, contados da data da ciência à 
CONTRATADA. 

9.4. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de 
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do 
contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, à 
Administração; 

9.5. Entregar toda documentação necessária para a Transferência de Conhecimento; 

9.6. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

9.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 
profissionais causarem às• dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do 
contratante, ou a terceiros. 

9.8. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas, os seus empregados ou prepostos alocados na execução dos serviços, ainda que 
verificados nas dependências do contratante. 

9.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, tais 
como: salários; seguros; benefícios; encargos sociais e previdenciários; assistência 



médica e quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora, ficando o 
Contratante isento de qualquer vínculo empregatício. 

9.10. Indicar/designar preposto ou empregado para manter entendimento e/ou receber 
comunicações, solicitações ou transmiti-las ao contratante. 

9.11. Atender, por meio de preposto designado, as solicitações do Contratante, prestando 
as informações referentes à prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais 
irregularidades na execução do objeto contratado. 

9.12. Manter durante a execução do Contrato equipe técnica composta por profissionais 
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da Solução de 
Tecnologia da Informação 

9.13. Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de 
Tecnologia da Informação durante a execução do contrato; 

9.14. A CONTRATADA deverá providenciar a correção das deficiências apontadas pelo 
Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de sanções. 

9.15. Comunicar ao contratante, por escrito, quando verificar condições inadequadas de 
execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução. 

9.16. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando 
razões justificadoras que serão objeto de apreciação pelo contratante. 

9.17. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação. 

9.18. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto e documento de interesse do contratante, ou de terceiros, de que 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto contratual, devendo orientar seus 
empregados a observar rigorosamente esta determinação. 

9.19. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos 
serviços, sem consentimento, por escrito, do contratante. 

9.20. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se 
fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

9.21. Disponibilizar linha telefônica 0800, própria ou do fabricante, ou suporte "on s e" 
para elucidar dúvidas de instalação e configuração para os produtos em aquisição. 

9.22. Repassar ao CONTRATANTE todas as vantagens promocionais oferecidas que 
impactem no objeto deste Termo de Referência. 

9.23. Disponibilizar licenciamento em sua última versão, caso o produto tenha sofrido 
evolução no ato da subscrição. 



9.24. Apresentar a Nota Fiscal/Fatura no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data 
final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

9.25. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser acompanhada das seguintes documentações: 
Regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, por 
meio de consulta on-line junto ao SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

10.1. A CONTRATADA é responsável também: 

10.1.1. Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros 
resultantes da execução do contrato, bem como quaisquer outros materiais e mão-de-obra 
necessários a consecução da contratação; 

10.1.2. 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 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

10.13. Pelos encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 

10.1.4. Pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do 
CONTRATANTE. 

10.1.5. Pelas despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução/fornecimento do objeto deste contrato. 

10.2. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

10.2.1. É expressatnente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo 
se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE. 

10.2.2. É expressamente proibida a contratação de colaborador pertencente ao quadro de 
pessoal do Contratante durante a vigência deste contrato. 

10.2.3. Não é permitida a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do 
objeto do presente contrato sem a prévia e expressa anuência do Contratante. 

10.2.4. A realização de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA só será 
admitida com consentimento prévio e por escrito do Contratante e desde que não afetem 
a boa execução do contrato firmado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES 



11.1. Com  fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, no art. 28 do Decreto n.° 
5.450/2005 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA, garantida a 
prévia defesa, ficará sujeita às seguintes penalidades: 
11.1.1. Advertência formal; 

11.1.2. Multa, conforme abaixo descrito: 
11.2. Para efeito de aplicações de penalidades em multa, às infrações são atribuídos 
graus e valores conforme a tabela abaixo discriminadas: 

INFRAÇÃO SANÇÃO 
Atraso em relação ao prazo previsto para a entrega 
do equipamento até o limite de 60 (sessenta) dias, 
após esse prazo poderá se configurar como 
inexecução do contrato. 
Atraso em relação ao prazo previsto para a 
instalação e configuração, até o limite de 60 
(sessenta) dias, após esse prazo poderá se 
configurar como inexecução do contrato; 

Multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) do valor total do contrato por 
dia de atraso; 

No caso de equipamento entregue fora das Multa de até 10% (dez por cento) do 
especificações CONTRATADAs; 
Falhas de funcionamento decorrentes de má 
instalação ou configuração por parte da 
CONTRATADA; 
Descumprimento da substituição de equipamento 
defeituoso por outros em perfeito estado no prazo 
previsto para o recebimento definitivo; 

f Reiterado descumprimento de obrigação contratual; 
g. Desatendimento das determinações regulares da 

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
contrato, assim como as de seus superiores; 

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos 
exigidos para fornecimento da Solução de 
Tecnologia da Informação, ou utilizá-los com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada; 
Inexecução total do contrato. 

valor global do contrato por 
ocorrência; 

Em caso de atraso na resposta a consultas técnicas. 
Poderá haver mais de uma consulta aberta 
simultaneamente, razão pela qual poderá haver a 
cobrança cumulativa de multas sobre o atraso na 
reposta. 

Multa no valor de 0,05% (cinco 
centésimos por cento) por dias de 
atraso para cada consulta não 
respondida, calculada sobre o valor 
total do contrato, limitada a 20 
(vinte) dias. 

Em caso de atraso no atendimento de chamados de 
assistência técnica. Poderá haver mais de um 
chamado aberto simultaneamente, razão pela qual 
poderá haver a cobrança cumulativa de multa sobre 

atraso no atendimento, 

Multa no valor de 0,5% (cinco 
décimos por cento) por hora de 
atraso para cada chamado não 
solucionado, calculada sobre o valor 
da solução, limitada a 20 (vinte) 
dias. , 

113. Suspensão temporária do direito de participar de icitação e impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 



11.4. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com o CONTRATANTE, por ventura aplicada; 

11.5. Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE e descredenciamento 
no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 40  da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

11.6. 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). 

11.7. 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 do contrato, a título de garantia. 

11.8. O bloqueio efetuado com base no item supracitado desta cláusula não gera direito a 
nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA. 

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

11.10. As sanções previstas neste são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis. 

11.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n°8.666/1993 e subsidiariamente na Lei n°9.784/1999. 

11.12. Caberá ao Ordenador de Despesa, após o devido processo legal, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, decidir pela aplicação da sanção administrativa cabível. 

11.13. As penalidades poderão não ser aplicadas se comprovado o impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração. 

11.14. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no S1CAF. 

11.15. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE. 

11.16. Os valores de multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA. 

11.17. Se as multas ou o somatório delas tiverem valor superior ao dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA, a diferença será descontada dos pagamentos subsequentes 



ou, ainda, quando for o caso, descontada a diferença da garantia contratual se existente 
ou cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO AUMENTO E SUPRESSÃO DO 
CONTRATO 
12.1. No interesse da Administração do Contratante, o objeto deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

12.LL A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 
sobre o valor a ser contratado. 

12.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido na cláusula 
anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

13.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Contratante, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração do Contratante; 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

13.2.4. No caso de a CONTRATADA perder as condições de habilitação técnica e 
qualificação econômica exigidas para a celebração deste Contrato; 
13.2.5. No caso de as sanções contratuais previstas serem insuficientes para reparação do 
dano causado pela CONTRATADA ao erário. 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 

13.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 

14.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por empregado designado para esse 



fim, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 

14.2. A formalização do Fiscal será por meio de Portaria específica, que será anexada aos 
autos do processo de contratação. 

14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato 
deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

14.4. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o 
período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 
necessário. 

CLÁUSLA DÉCIMA QUINTA — DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 
PROPOSTA DA CONTRATADA 

É parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, a integralidade do 
Processo Administrativo CF — 1546/2017 - CONFEA, vinculado aos termos do Pregão 
Eletrônico n°008/2017 — CONFEA, cuja realização decorre da autorização da autoridade 
superior deste Conselho, e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO AMPARO LEGAL 

A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico n." 
008/2017, realizado com fundamento nas Leis n°8.666/93, n.° 10.520/2002 e Decreto n.° 
7.892/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA OBRIGAÇÃO DE MANTER CONDIÇÕES 
DE HABILITAÇÃO 

Deverá a CONTRATADA manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para o processo de contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS 

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto no Edital e seus 
Anexos, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o 
objeto do contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a 
Lei n° 8.666/1993, aplicando- lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos estabelecidos na legislação civil brasileira e às disposições do 
direito privado. 



CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO 

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Seção Judiciária do Distrito 
Federal, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 
(Duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA e 
pelas testemunhas abaixo. 

Brasilia/DFA6  de setembro de 2018. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
Contratante 

EDME TAVARES DE UQUERQUE FILHO 
Subsecretário de Assuntos Administrativos 

SERVIX IN eRMÁTICA LTDA 
Conè 

VANDERLE A t Q CARNIELO CALEJON 
Rep esentante da Contratada 
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