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TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 
DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 
PORTOS E •AVIAÇÃO CIVIL E A 
EMPRESA NIVA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 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 ri.° 37.115.342/0001-
67,,  doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Subsecretário de Assuntos 
Administrativos, substituto eventual, o Senhor ALEXANDRE LIMA GUILHERME, portador da Carteira de 
Identidade n.° 1403707, expedida pela SSP/DF e CPWMF n.° 794.436.131-15, no uso das atribuições conferidas pela 
Portaria/Casa Civil da Presidência da República n.° 392, publicada no D.O.U. de 03/05/2018, da subdelegação de 
competência que lhe confere a Portaria GM n.° 494, de 29/08/2018:publicada no D.O.U. n° 168, de 30/08/2018 e da 
Portaria de designação de substituto eventual n° 1.746, de 12/06/2018, publicada no D.O.U., de 14/06/2018, e a 
empresa NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.053.350/0001190, 
sediada no SIG OD 01, n° 985, sala 236, Centro Empresarial Parque, Brasília/DF, CEP 70.610-410, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pélo a Sr. THIAGO SILVA DA SILVA, portador da Carteira de 
Identidade n° 6073422047, expedida pela STJC/RS, e CPF n° 000.152.621-97, tendo em vista o que consta no 
Processo n° 50000.015039/2016-75 MTPA e 02209.015023/2017-64 SFB, em Observância às disposições da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990- Código de 
Defesa do Consumidor, nos Decretos n°7.892, de 23 de janeiro de 2013 e n° 2.271, de 7' de julho de 1997 e da 
Instrução Normativa SLTIfMPOG n° 2, de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão n°03/2018 - SFB, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO • 

1.1. O objeto do presente instrumento é atcontrataçâo de solução de tecnologia da informação destinada ao tratamento 
e entrega de dadosl com todos os componentes necessários para implantação em ambientes de datacenter, incluindo 
serviços de instalação e configuração, suporte técnicg e garantia pelo período de 36 (trinta e seis meses) e 
treinamento, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
1.3.0bjeto da contratação: 

Valor Tot Item Descrição Quantidade Valor Unitário 

08 R$ 398.120,00 R$3.184 1 Solução de Tratamento e Entrega de Dados 



2 Serviços de Instalação, Configuração e Customiiação 08 R$ 21.515,00 R$ 172.120,00 

3 Suporte Técnico Especializado 24x7 Ilimitado por 36 meses 08 , R$ 76.140,00 R$ 609.120,00 

4 Transferência de Conhecimento para fitrma com 06 alunos 01 j R$ 19.950,00 R$ 19.950;00 

, / TOTAL i R$ 3.986.150,00 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, ou seja, 41 (quarenta ç 
um) meses, 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: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
2.1.3. O valor do contràto permaneça economicamente vantajoso para .a Administração; e 
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 3.986.150,00 (três milhões, novecentos e oitenta e seis miL 
cento e chiquenta reais). • 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminiStração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo: ' 

Gestão/Unidade: 390004 
Fonte: 0100000000 
Programa de Trabalho: 26.126.2126.15P7.0001 
Elemento de Despesa: 449052 
Nota de Empenho: 2018NE800668, no valor R$ 3.184.960,00 (três milhões, cento e oitenta e quatro mil 
novecentos e sessenta reais); 

Gestão/Unidade: 390004 
Fonte: 0100000000 
Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001 
Elemento de Despesa: 339040. ' 
Nota de Empenho: 2018NE800670, no valo! de R$ 193.070,00 (cento e noventa e três mil e setenta 
reais). 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas 
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO 

5.1.0 prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se defin' 
no Edital. 



CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTE 

6.1. O preço dos serviços consignado no contrato será corrigido anualmente, observando o 
interregno mínimo de um ano, •contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 
variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado). 
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. • 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de-  R$ 199.307,50 (cento e noventa e nove mil, trezentos 
e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 
(dez) dias, observadas as condições previstas no Edital. 

CLÁUSULA OITAVA— DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que 
s'erão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, 
anexo do Edital. 

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas nó Termo de Referência, 
anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são àquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas lig art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATAN 1h em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS VEDAÇÕES 

12.1. É védado à CONTRATADA: 
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; • 
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei. 



NIVA TECNOLOGIA DA INFOR 

CONTRAT 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações ccintratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que' se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

13.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que tráta o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
13.3. As supressões resultantes cie acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 
8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 81078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios 
gerais dos contratos. 

a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da Ufflãci, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO 

16.1. O Fóro para solucionar os litigios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 
Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal. 
16.2. E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas. 

Brasília/DF 28 de dezembro de 2018. 

MINISTÉRIO DOS ÇNSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
CON¼tANTE 

AIEXA74DRE LÏIVÍA GUILHERME 
Su ecretárío de Assuntos Administrativos 

Substituto Eventual 

.THIAG IA SILVA 
Representante da Contratada 



ANEXO Ill-A 
TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENÇÃO DE SIGILO 

EsteTermodeCompromissorTermo")ééelebradoentre: 

. . . 
MINISTÉRIO DÓS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL com sede no Bloco "R" da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, 

inscrito no CNRUMF sob' o n.° 37.115.342/0001-67, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado peio seu Subsecretário de 
Assuntos Administrativos, substituto eventual, o Senhor ALEXANDRE LIMA GUILHERME, portador da Carteira de Identidade ri.° 1403707, • 
expedida pela SSP/DF e CPF/MF n.° 794.436.131-15, no uso das atribuições conferidas pela Portaria/Casa Civil da Presidência da República n.°  392, 
publicada no D.O.U. de 03/05/2018, da. subdelegação de competência que lhe confere a Portaria GM n.°  494, de 29/08/2018, publicada no D.O.U. n" 
168, de 30/08/2018 e da Portaria de designação de substituto eventual n°1.746, de 12/06/2018, publicada no D.Ó.V., de 14/06/2018, e a empresa 
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA inscrita no CNP.I/MF sob o n° 09.053.350/0001-90, sediada no SIO QD 01, n°985, sala 236, • 
Centro Empresarial Parque, Brasília/DF, CEP 70.610-410, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. THIAGO SILVA 
DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n°6073422047, eXpedida pela St.IC/RS, e CPF n°000.152.621-97, tendo em vista o que consta no 
Processo n°50000.015039/2014-75 MTPA.e 02209.015023/2017-64 SFB 

O Órgão e a Empresa podem ser referrdas individualmente comoParte e coletivamente como Partes, onde o contexto assim o exigir. 

CONSIDERANDOOVEas Partes estabeleceram ou estão considerando estabelecernmarelação de negócio que possa incluir, entre outras, uma ou mais das 
seguintes relações: serviços de marketing, consultas, pesquisa e desenvolvimento, fornecimento/venda, teste/ensaio, colaboração, agenciamento, licitação, ou 
qualquer outra parceria que envolva a .di9ulgação de Informações Confidenciais de uma Parte a outra; 

CONSIDERANDO QUE as Partes podem divulgar entre s?Informações Confidenciais, conforme definido abaixo neste instrumento, sobre aspectos de 
seus respectivos negócios, e em consideração da divulgação destas Informações Confidenciais; 

CONSIDERANDO QUE as Partes desejam ajustar as condições de revelação das Informações Confidenciais, bem como definir as regras relativas ao seu 
uso e proteção; 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, o qual se regerá pelas considerações acima, bem como 
pelas clausulas e condições a seguir: 

Para a finalidade deste Termo, "Informações Confidenciais" significarão todas e quaisquer informações divulgadas por uma Parte (de acordo com este 
instrumento, a "Parte Divulgadora") à outra Parte (de acordo com este instrumento, a "Parte Recebedora"), em forriià escrita ou verbal, tangível ou 
intangível, patenteada ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, a qual esteja claramente mareada como CONFIDENCIAL, incluindo, 
entre outras, mas não se limitando a, segredo comerciais, know-how, patentes, pesquisas, planos de negócio, informações de marketing, informações de 
clientes, situação financeira, métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, e qualquer outia informação técnica, comercial e/ou financeira, 
seja expressa em notas, cartas, fax, memorandos, acordos, termos, análises, relatórios, atas, documentos, manuais, compilações, código de soGware, e-
mail, estudos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, modelos, amostras, fluxogramas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, 
pareceresepesquisas,oud ivulgadasverbal menteeidentificadascomocoefidenciaisporocasiãodad ivulgação. 

Não serão incluídas nas Informações Confidenciais quaisquer informações 'que: (i) sejam geralmente conhecidas, ou subsequentemente se tornem 
disponíveis ao comércio ou ao público; (ii) estejam na posse legal da Parte Recebedora antes da divulgação pela Parte Divulgadora; ou (iii) sejam 
legalmente recebidas pela Parte Recebedora de um terceiro, desde que essas informações não tenham chegado ao conhecimento da Parte Recebedora 
através do referido terceiro, direta ou indiretamente, a partir da Parte Divulgadora numa base confidencial. 

.3. Qu'ando a divulgação de Informações Confidenciais for necessária para estrito atendimento de ordem judicial ou agência governamental, o mesmo 
se procederáda seguinte maneira: (i) a Parte Recebedora fica obrigada a comunicar o teor dadeterminaçãojudicial à Parte Divulgadoranoprazode 2(dois) 
diasúteisacontardorec,ebimento daordem, no caso de se tratar de determinação para cumprimento emprazo máximo de 5 (cinco) dias; ou iio prazo de 
unia hora a contar do recebimento, tio-caso de se tratar de ordem judicial para cumprimento no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas; e (ii) fica a 
Parte Recebedora obrigada também a enviar a Parte Divulgadora cópia da resposta dada à determinação judicial ou administrativa concomitantemente 
ao atendimento da mesma. A Parte Recebedora cooperara com a Parte Divulgadora para possibilitar que a Parte Divulgadora procure uma liminar ou outra 
inedida de proteção para impedir ou limitara divulgação dessas Informações Confidenciais. 

4. A Parte Recebedora não divulgará nenhuma Informação Confidencial da Pane Divulgadora a nenhum terceiro, exceto paraa final idade do cumPrimento 
deste Termo e com o consentimento prévio por escri to da ParteDivulgadora. Além disso: 

I. A Parte'Recebedora, (i) não usará as Informações Confidenciais para interferir, direta ou indiretamente, com nenhum negócio real ou potencial da Parte 
Divulgadora, e (ii) não usará as Informações Confidenciais para nenhumafinalidade, exceto avaliar uma possível relação estratégica entre as Partes. 
Il. As Partes deverão proteger as Informações Confidenciais que lhe forem divulgadas, usando o mesmo grau de cuidado utilizado para proteger suas 
próprias Informações Confidenciais. 
III. A Parte Recebedora não revelará, divulgará, transferirá, cederá, licenciará ou concederá acesso a essas Informações Confidenciais, di 
indiretamente, a nenhum terceiro, sem o prévio consentimento por escrito da Parte Divulgadora, estando este terceiro, condicionado à assinatu 



Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo prevendo as mesmas condições e obrigações estipuladas neste Termo. 
A Parte Recebedora informará imediatamente a Parte Divulgadora dc qualquer divulgação o uso não autorizado das Informações Confiaenciais da 

Parte Divulgadora por qualquer pessoa, e tomará todas as medidas necessárias e 
apropriadas para aplicar o cumprimento das obrigações com a não-divulgação e uso limitado das obrigações das empreiteiras e agentes da Parte 
Recebedora. 

A Partd RecebeclOra deverá manter procedimentos administrativos adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer documentos ou 
Informações Confidenciais, devendo comunicar à Parte Divulgadora, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza, dque não excluirá 
sua responsabilidade. 

A Parte Recebedora obrigará seu pessoal que possa ter acesso às Informações Confidenciais que cumpram tais obrigações de sigilo. 

As Partes se comprometem e se obrigam a tomar todas asmedidas necessárias àproteção da informação confidencial da outra Parte, bem como para evitar e 
prevenir revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Parte Divulgadora.Dequalquerforma,arevelaçãoépermitidaparaempresas , 
coligadas,assim consideradasas empresas que direta ou indiretamente controlem ou sejam controlada pela Parte neste Termo. Além disso, cada Parte terá 
direito de revelara informação a seus funcionários que precisem conhecê-la, para os fins deste Termo; tais funcionários deverão estar devidamente avisados • 
acerca da natureza confidencial de tal informação, e estarão vinculados aos termos e condições do presente Termo de Compromisso de Manutenção de 
Sigilo independentemente de terem sido avisados do caráter confidencial da informação, ficando a Parte Recebedora responsável perante a Parte 
Divulgadora por eventual descumprimento do Termo. 

O intercâmbio de informações nos termos deste instrumento não será interpretado de maneira a constituir urna obrigação de uma das Partes para 
celebrar qualquer Termo ou acordo de negócio, nem obrigarão a comprar quaisquer produtos ou serviços da outra ou oferecer para a venda quaisquer 
produtos ou serviços usando ou ineorporando as Informações Confidenciais. 

Cada Parte reconhece que em nenhuma hipótese este Termo será interpretado como forma de transferência de propriedade ou qualquér tipo de " 
direito subsistido nas Informações Confidenciais da Parte Divulgadora para a Parte Recebedora, exceto° direito limitadoparautilizar aslnformações 
ConfidenciaisconformeestipuladonesteTermo. 

EsteTermoentrarãemvigorporocasiãêclaassinaturapelas Partes.Oscompromiissosdeste instrumento também serão obrigatóriosãscoligadas,subsidiárias 
ou sucessorasdas Partesecontinuaráaser obrigatórioaelas atéaocasião emque asubstânciadasInformaçõesConfidenciaistenhacaídonodomíniopúblicosem 
nenhum descumprimento ou negligência por parte da Parte Recebedora, ou até que permissão para liberar essas Informações seja especificamente 
concedida por escrito pela•Parte Divulgadora. • 

A omissão ou atraso em apliCar qualquer disposição deste Termo não constituirá uma renúncia de qualquer aplicação Curtira dessa disposição ou de 
quaisquer de seus termos. Se qualquer disposição deste Termo, ou Sua' aplicação, por qualquer razão e ein qualquer medida for considerada inválida ou 
inexequível, o restante deste Termo e a aplicação de tal disposição a outras pessoas e/ou circunstâncias serão interpretados da melhor maneira possível para 
atingira intenção das Partes signatárias. 

As Partes concordam que a violação do presente Termo, pelo uso de qualquer Infortnação Çonfidencial pertencente à Parte Divulgadera, sem sua devida , 
autorização, causar-lhe-á ' danos e prejuízos irreparáveis, para os quais não existe remédio na lei. Desta forma, a Parte Divulgadora poderá, 
imediatamente, tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais, inclusive de caráter cautelar, como antecipação de tutela jurisdicional, que julgar 
cabíveisà defesa deseus direitos. 

A Parte Recebedora deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos a ela fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na 
dataestipuladapelaParteReveladoraparaentrega,ouquandonãomaisfornecessária a manutenção das Informações Confidenciais, comprometendo-se a 
não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste 
Termo. 

18. A Parte Recebedora deverá destruir quaisquer documentos por ela produzidos que contenham Informações Confidenciais da Parte 
Divulgadora, quando não mais for necessária a manutenção dessas Informações Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções 
(inclaindoreproduçõesmagnéticas),cópiasousegundasvias,sob pena de incorrer nas penal idades previstas neste-Termo. 

14.. A não-ubservância de quaisquer das disposições de confidencialidade estabelecidas neste Termo sujeitará a Parte.  infratora, como também o agente 
cauSador ou facilitador; por ação ou omissão dé qualquer daquele relacionados neste Termo, ao pagamento, ou recomposição, de todas as perdas e danos, 
comprovadamente suportados e demonstrados pela outra Parte, bem como as de responsabilidade civil e criminal - respectivas, as quais serão apuradas em 
regularprocesso.' 

15. As obrigações de confidencialidade decorrentes do presente Termo, tanto quanto as responsabilidades e obrigações outras derivadas do presente T 
vigorarão duranteoperíodo de5(cinco)anosapósa divulgaçãodecada Informação Confidencial à ParteRecebedora. 



MINISTÉRIO DOS TOS E AVIAÇÃO CIVIL 

ALE i NDRE LI UILHERME 
Subse etário de Ass tos Administrativos 

Substituto Eventual 

NIVA TECNOLOGIA DA DA 

THIA • A SILVA 

• 
Qnão-exercício por qualquer das uma das Partes de direitos assegurados-neste instrumento não importará em renúncia aos mesmos, sendo tal ato 

considerado como roera tolerânciapara todos osefeitos de direito. 

Alterações do número, natureza e quantidade das Inforinações Confidenciais disponibilizadas para a Parte Recebedora não descaracterizarão oti 
reduzirão o compromisso ou as obrigações pactuadas neste Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, que permanecerá válido e com todos os 
seus efeitos legais em qualquer das situações tipificadas neste Termo. • 

O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer das Informações Confidenciais disponibilizadas para a Parte 
Recebedora, em razão do presente objetivo, serão incorporadas a este Termo, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, 
recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, não sendo necessário, nessas hipóteses, assinatura ou 
formalização de Termo Aditivo. 

Este instrumento não deve ser interpretado como criação pu envolvimento das Partes, ou suas Afiliadas, nem em obrigação de divulgar 
informações confidenciais para a outra Parte. 

O fornecimento de Informações Confidenciais pela Parte Divulgadora ou por uma de suas afiliadas não implica em renúncia, cessão a qualquer 
titulo, autorização de uso, alienação ou transferência de nenhum direito, já obtido ou potencial, associado a tais informações, que permanecem como 
propriedade da Parte Divulgadora ou de suas Afiliadas, para os fins que lhe aprouver. 

Nenhum direito4icença, direito de exploração de marcas, invenções, direitos 'autorais, patentes ou direito de propriedade intelectual estão 
aqui implícitos, incluídos ou concedidos por meio do presente Termo, ou ainda, pela transmissão de Informações Confidenciais entre as Partes. - 

A Contratada declara conhecer todas as Normas, Políticas e Procedimentos de Segurança estabelecidas pela Contratante para execução do 
Contrato, tanto nas depen dências da Co ntratante co mo externamente. 

A Contratada responsabilizar-se-á integralmente e solidariamente., pelos atos deseus empregados praticados nas dependências da Contratante, ou 
mesmo foradele,quevenhamacauSar danosoucolocar em risco o patrimônio da Contratante. 

24. Este Termo contém o acordo integral en.tre is Partes com relação ao seu objeto. Quaisquer outros acordos, declarações,garantiasanterioresou 
contemporâneos com relação à proteção das Informações Confidenciais, verbais ou por escrito, serão substituídos por este Termo. Este Termo será 
aditado somente firmado pelos representantes autorizados de ambas as Partes. 

Quaisquercontrovérsias em decorrência deste Termoserão solucionadas de modo amistosdatravés do representante legal das Partes, baseando-se nas 
leis da Repúbl ica Federativa do Brasil. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo indicadas. 

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2018. 

Representante da Contratada, 



, ANEXO 111,ti 
MINUTA DE TERMO DE,ÓONFIDENCIALIDADE,  

-Reférente ao Contrato n°. 34/2018. 

• 
Em atendimento aos ter-mos do Contrato ni° 34/2018, declaro manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer - 
Informações, dados; processos, fórmulas, códigos, cadastfos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, reodeios'ou outros materiais •. 
de propriedade do CONTRATANTE, aos quais tiver acesso em decorrência de. prestação de serviços objeto do referido contrato, estando 
tOrmipantemente proibido defazeruso ou revelação destes, sob qualquer justificativa. 

Declaro, ainda, ser -responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo 
, guando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e/ou ao acompanhamento realizados 

pelo CONTRATANTE. 

Brasília/DF, 289e dezeinbro de 2018. 

.NIVA TECNOLOGIA D 

CO 

.THIAGtVA.DA SILVA 

Repreentante da Contratada 



T SILVA DA SILVA 

Repr- - ntante da Contratada 

MINISTÉRIO DO 

ANEXO 
TERMO DE CIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE SIGILO - 

. Contrato n°: 

• 
, Objeto: 

. 

1 contratação de solução de tecnologia da informação 
'destinada ao tratardento e entrega de dados, com todos 

os componentes necessários para implantação ein 
ambientes de‘datacenter, incluindo serviços de - 

instalação e configuração, Suporte técnico e garantia 
pelo período de 36 (trinta e seis meses) e treinamento, 
gue serão prestados nas cándições estabelecidos no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

Contratante: MTPA 
Gestor do Contrato: 

Contratada: . N IVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 

CNPJ: 09.053.350/0001-90 

Preposto da Contratada: 
- TH IAGO SILVA DA SILVA • 

CPF: • 000.152.621-97 

Por este instrumento, os colaboradores abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecimento do teor: do Termo de 
Compromisso Manütençãode Sigilo em Contrato 34/2018 assinado pela CONTRATADAacima identificada; e das 
normas de segurança vigentes no âmbito da CONTRATANTE. 

f/ 
SPORTES 'O TOS E AVIAÇÃO CIVIL 

CONT
4
(00 - 

S ,, 
ALE NDRE UM .r  UILHERME , 

Subse retário de Assuntos Administrativos 
Substituto Eventual 



ANEXO III-D 
VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

Seus sócio(s), dirigente(s), administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) do SFB/CAIXA e MTPA e não 
possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau, nostermos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei n°10.406/2002 —Código Civil) com: 

• 
7 empregado (s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da SFB /CAIXA e no MTPA com gerenciamento sobre o • 
contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato/credenciamento; 

- - empregado(s) detentor(es) • de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da 
contratação/licitação/credenciamento; 

empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que • atue(m) na ' área que realiza o 
credenciamento/licitação/contratação; 

- autoridade da SFB hierarquicamente superior às áreas supramencionadas • 

Não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto 'deste contrato/credenciamento, com vinculo'familiar 
(cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos 
artigos 1.591 a 1.595 da Lei n° 10.406/2002 — Código Civil) com empregado(s) SFB/CAIXA e no MTPA que éxerça(m) cargo em comissão 
ou função de confiança ou com dirigente(s) SFB/CAIXA e no MTPA: 

- em área da SFB/MTPA com gerericiamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/contrato; 

- na área demandante do credenciamento/contratação/licitação; 

- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação. 

NIVA TECNOLOGIA DA IN TDA 

CONT 

THI 

Repr 

A DA SILVA 

da Contratada 



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2018

O Ministério da lnfraestrutura torna público a adjudicação e homologação
da Concorrência nº 2/2018, cujo objeto é "Contratação de empresa especializada na
execução dos serviços de reflutuação e remoção do navio "Haidar" para a instalação
de acostagem indicada pela Companhia Docas do Pará - CDP, que se encontra
submerso e encalhado junto ao Píer 302, no Porto de Vila do Conde, no Estado do
Pará, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações técnicas
e demais condições contidas no Edital e seus anexos", em favor da empresa
SUPERPESA CIA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS, CNPJ 42.415.810/0010-40,
no valor global de R$ 44.637.500,00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e
sete mil e quinhentos reais), no dia 28/12/2018.

ALEXANDRE LIMA GUILHERME
Subsecretário

Substituto

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº1/2018/COMAP/CGRL/SAAD/SE

Processo 50000.043291/2018-36. ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada que entre si
celebram o Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil - MTPA CNPJ
37.115.342/0004-00, e a Imprensa Nacional/Casa Civil/PR-IN, CNPJ nº 04.196.645/0001-00.
OBJETO: Execução de ações que possibilitem a realização de serviços de impressão plana
de trabalhos gráficos. VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). VIGÊNCIA: 26 de dezembro
de 2018 à 26 de dezembro de 2019. DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2018.
ASSINAM: Pelo Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil - MTPA: Alexandre Lima
Guilherme, Subsecretário de Assuntos Administrativos, Substituto; Pela Imprensa Nacional-
IN: Pedro Antonio Bertone Ataide, Diretor-Geral da Imprensa Nacional.

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº1/2018/COMAP/CGRL/SAAD/SE

Processo 50000.043291/2018-36. ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada que entre si
celebram o Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil - MTPA CNPJ
37.115.342/0004-00, e a Imprensa Nacional/Casa Civil/PR-IN, CNPJ nº 04.196.645/0001-00.
OBJETO: Execução de ações que possibilitem a realização de serviços de impressão plana
de trabalhos gráficos. VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). VIGÊNCIA: 26 de dezembro
de 2018 à 26 de dezembro de 2019. DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2018.
ASSINAM: Pelo Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil - MTPA: Alexandre Lima
Guilherme, Subsecretário de Assuntos Administrativos - Substituto; Pela Imprensa Nacional-
IN: Pedro Antonio Bertone Ataide, Diretor-Geral da Imprensa Nacional.

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2018 - UASG 390004

Nº Processo: 50000116769201692.
PREGÃO SISPP Nº 19/2018. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOSE
AVIACAO CIVIL. CNPJ Contratado: 22575793000100. Contratado : CRUZEIRO SER V I CO S
TECNICOS EIRELI-.Objeto: Contratação de serviços de desinsetização e desratização.
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 . Vigência: 28/12/2018 a 28/12/2019. Valor Total:
R$12.449,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800676. Data de Assinatura: 28/12/2018.

(SICON - 07/01/2019) 390004-00001-2019NE800243

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2018 - UASG 390004

Nº Processo: 50000015039201675.
PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOSE AVI AC AO
CIVIL. CNPJ Contratado: 09053350000190. Contratado : NIVA TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA.Objeto: Contratação de solução de tecnologia dainformação destinada
ao tratamento e entrega dedados. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 . Vigência:
28/12/2018 a 28/05/2022. Valor Total: R$3.986.150,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800668
Fonte: 100000000 - 2018NE800670. Data de Assinatura: 28/12/2018.

(SICON - 07/01/2019) 390004-00001-2018NE800243

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2018 - UASG 390004

Nº Processo: 50000009800201630.
PREGÃO SRP Nº 23/2018. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOSE AV I AC AO
CIVIL. CNPJ Contratado: 04929322000170. Contratado : LAYER DO BRASIL EIRELI -.Objeto:
Aquisição, instalação,ativação, suportee garantia de solução de infraestrutura de redede
alta performance e alta disponibilidade. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
28/12/2018 a 28/12/2019. Valor Total: R$1.467.666,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800684
Fonte: 100000000 - 2018NE800685. Data de Assinatura: 28/12/2018.

(SICON - 07/01/2019) 390004-00001-2018NE800243

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 113214

Número do Contrato: 2/2018.
Nº Processo: 00058539574201764.
PREGÃO SISPP Nº 25/2017. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-- A N AC .
CNPJ Contratado: 08247960000162. Contratado : REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI -
.Objeto: Prorrogação da vigência contratual pelo período adicional de 12 (meses).
Fundamento Legal: inciso II, art. 57, Lei 8666/93. Vigência: 24/01/2019 a 24/01/2020.
Valor Total: R$844.710,35. Fonte: 100000000 - 2018NE800124. Data de Assinatura:
02/01/2019.

(SICON - 07/01/2019) 113214-20214-2019NE800001

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 5/2017

N° Processo: 50500.1165952014-65 - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES T R ES

- ANTT/URRS - CNPJ: 04.898.488/0006-81 e o BANCO DO BRASIL. - CNPJ:

00.000.000/0001-91 - Objeto: regulamentar a prestação, pelo BANCO, dos critérios para

abertura de Depósito em Garantia bloqueado para movimentação. - Data de

Assinatura: 30/11/2018 - Vigência: 12 (doze) meses.

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2018 - UASG 393001

Nº Processo: 50501342424201811.
PREGÃO SISPP Nº 44/2018. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -
TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 32915001000152. Contratado : AMERICA G LO BA L
COMERCIAL E -TRANSPORTES - EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de transporte
rodoviário de cargas, em âmbito nacional. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Lei
10.520/2002 e Decreto 2.271/1997. Vigência: 31/12/2018 a 31/12/2019. Valor Total:
R$238.030,26. Fonte: 250392500 - 2018NE802309. Data de Assinatura: 31/12/2018.

(SICON - 07/01/2019) 393001-39250-2018NE800100

UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2018 - UASG 393092

Nº Processo: 50501359926201873.
PREGÃO SISPP Nº 31/2018. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -
TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 07709236000140. Contratado : SERVIZA S E R V I CO S
LTDA -.Objeto: Prestação de serviços comuns de auxliar administrativo e de transportes a
serem executados de forma contínua. na URSC/ANTT. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993,
Lei 10.520/2002 e Decreto 2.271/1997. Vigência: 31/12/2018 a 31/12/2019. Valor Total:
R$369.414,73. Fonte: 250392500 - 2018NE800199. Data de Assinatura: 31/12/2018.

(SICON - 07/01/2019) 393001-39250-2018NE800100

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2018

Contratação de empresa para fornecimento e distribuição de lanche aos
empregados do Porto de Ilhéus/BA. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL e ENTREGA DAS
PROPOSTAS: a partir de 09/01/2019, às 15h; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/02/2019, às
10h, INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 06/02/2019, às 10h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), no
site www.licitacoes-e.com.br. Informações pelos telefones (71) 3320-1217 ou 3320-1250,
no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo endereço eletrônico
pregao@codeba.com.br.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2018

Sagrou-se vencedora a empresa: GFORT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP,
CNPJ Nº 18.712.787/0001-80: LOTE 1 - R$ 63.207,30 (sessenta e três mil, duzentos e sete
reais e trinta centavos); LOTE 3 - R$ 4.914,00 (quatro mil, novecentos e quatorze reais).
LOTE 2 - Fracassado. Os objetos foram adjudicados à mencionada empresa e o certame foi
homologado.

Salvador, 7 de janeiro de 2019.
ROGÉRIO DE SOUSA PEREIRA

Pregoeiro

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Expediente Administrativo nº 2228/18 - Dispensa de Licitação. Espécie: Contrato
DIPRE/76.2018, datado de 28/12/2018, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de
São Paulo - CODESP e TESCOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. Objeto:
Patrocínio para o projeto FESCETE - Festival de Cenas Teatrais, de conteúdo, execução da
realização de festival teatral na Baixada Santista, com vigência a partir da data de sua
assinatura até 30/08/2019, no valor global de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil
reais). Fundamentação: Art. 29, "caput", da Lei 13.303/2016, consoante deliberação da
Diretoria-Executiva da CODESP, em sua 1904ª Reunião (ordinária), realizada em
17/12/2018. Rubrica Contábil: PDG da CODESP. Signatários: Srs. Luiz Fernando Garcia da
Silva e José Alfredo de Albuquerque e Silva, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com
o Mercado e Comunidade, respectivamente, da CODESP, e o Sr. Pedro Sérgio Norato, Sócio
- Proprietário da Contratada.

Expediente Administrativo nº 31867/18-08 - Dispensa de Licitação. Espécie: Contrato
DIPRE/77.2018, datado de 28/12/2018, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de
São Paulo - CODESP e DC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME. Objeto: Patrocínio para o
projeto 8º Santos Jazz Festival, com vigência a partir da data de sua assinatura até
30/09/2019, no valor global de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
Fundamentação: Art. 29, "caput", da Lei 13.303/2016, consoante deliberação da Diretoria-
Executiva da CODESP, em sua 1904ª Reunião (ordinária), realizada em 17/12/2018,
retificada pela DIREXE 569.2018 em sua 1906ª Reunião (ordinária), realizada em
28/12/2018. Rubrica Contábil: PDG da CODESP. Signatários: Srs. Luiz Fernando Garcia da
Silva e José Alfredo de Albuquerque e Silva, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com
o Mercado e Comunidade, respectivamente, da CODESP, e a Sra. Denise Covas P. Borges,
Diretora Executiva da Contratada.

Processo Administrativo nº 33562/18-13 - Pregão Eletrônico 55/2018. Espécie: Contrato
DIPRE/78.2018, datado de 28/12/2018, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de
São Paulo - CODESP e VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM T.I. LTDA. Objeto:
Prestação dos serviços de extensão de garantia de 24 (vinte e quatro) equipamentos da
DELL e suporte técnico especializado em substituição de peças e componentes, com
execução em até 20 (vinte) dias, e vigência de 12 (doze) meses, no valor global de R$
182.890,80 (cento e oitenta e dois mil e oitocentos e noventa reais e oitenta centavos).
Rubrica Contábil: PDG da CODESP. Signatários: Srs. Luiz Fernando Garcia da Silva, Diretor-
Presidente e Sr. Carlos Henrique de Oliveira Poço, Diretor de Operações Logística, da
CODESP, e o Sr. Eduardo Della Vittoria, Diretor da Contratada.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1/2019

Com base nas competências elencadas no art. 21 e fulcro no 281 e 282 da Lei
9.503/97 - CTB, e ainda, conforme art. 13 da Resolução CONTRAN 619/2016, NOTIFICA as
pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias de veículos autuados ou responsáveis pelo
cometimento da infração de trânsito, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste Edital, para proceder ao
pagamento da multa por 80% (oitenta por cento) do seu valor, na forma estabelecida pelo
art. 284 do CTB ou, se for o caso, apresentar Recurso nos termos das Resoluções CONTRAN
Nº 299/2008 e 619/2016. O Recurso deverá conter no mínimo: requerimento com as
razões, datado e assinado; cópia deste Edital, da Notificação, do Auto de Infração ou
documento contendo a placa do veículo e número do Auto de Infração; provas admitidas
em direito; cópia do CRLV e documento de identificação do requerente que comprove sua
assinatura; procuração, quando for o caso; sendo pessoa jurídica, documento que
comprove a representação. O Recurso poderá ser apresentado no Portal de Multas
(http://servicos.dnit.gov.br/multas), enviado por remessa postal para SAN QD. 03, Lote "A"
Edifício Núcleo dos Transportes, Sala 32.69, Brasília/DF, CEP 70.040-902, protocolizado na
Sede ou em qualquer Superintendência Regional do DNIT. Não serão conhecidos Recursos
apresentados fora do prazo, sem comprovação de legitimidade, sem assinatura ou em


