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• CONSELHO_ REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALAGOAS 
Autarquia Federal Lei n.0 4.769/65- Decreto n.º 61.934/67 

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
CNPJ nº 35.259.696/0001-50 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 01/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO O CONSELHO 
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
ALAGOAS - CRA-AL, E DE OUTRO A 
EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA 
LTDA. 

O Conselho Regional de Administração de Alagoas - CRA-AL, Autarquia Federal, 
instituida nos termos da Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965, inscrito no CNPJ sob o nº 
35.259.696/0001-50, situado na Rua João Nogueira, nº 51, bairro Farol, na cidade de 
Maceió, Estado de Alagoas, doravante denominado "CONTRATANTE", neste ato 
representado por seu representante legal, neste ato representado por sua Presidente, Adm. 
Jociara Márcia da Silva Correia, brasileira, administradora, portadora da carteira de 
identidade nº 1.769.851 - SSP/AL e inscrita no CPF sob o nº 035.746.744-22, e a empresa 
IMPLANTA INFORMATICA LTDA doravante denominado "CONTRATADA considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº 001/2019, publicado no 0.O.U. Seção 3 de 05/12/2019, processo 
administrativo CRA-DF Nº 550/2019, e a empresa IMPLANTA INFORMATICA LTDA, 
sediada no SRTVS Quadra 701, Bloco "O", Salas 801 a 806, Ed. Centro Multiempresarial, 
Asa Sul, Brasília - Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.994.043/0001-40, neste 
ato representada por seu diretor comercial Argileu Francisco da Silva, brasileiro, casado, 
RG 7.920.193 SSP/SP, CPF 742.669.348.15, doravante denominada CONTRATADA, 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 550/2019 e em observância às 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 
1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018 e suas alterações, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da adesão como participante 
da Ata de Registro de Preço CRA-DF nº 01/2019, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de solução Integrada e 
Parametrizável de Tecnologia da Informação (TI) , baseada em arquitetura totalmente WEB 
e hospedada em ambiente "C/oud Computing" , para gestão integrada de processos 
administrativos do Conselho Regional de Administração de Alagoas (CRA-AL), que serão 
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos 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. Objeto da contratação, conforme anexo deste contr 

.;t,'?. 11 > 
Rua João Nogueira, n. 51, Farol, Maceió/AL CEP 57051 - 01" elefolle: (82) 3221-2481. 

E-mail: cra@craal.org.br - Site: www .or .br 
. U; M~f ·' 



• CONSELHO. REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALAGOAS 
Autarquia Federal Lei n.º 4.769/65- Decreto n.º 61.934/67 

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
CNPJ nº 35.259.696/0001-50 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixada no Edital, com inicio na 
data de 02101/2020 e encerramento em 0210112021 , 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 contrato 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 - PREÇO 

3.1 o valor total da contratação é de R$145.684,00 (cento e quarenta e cinco mil, 

seiscentos e oitenta e quatro reais), conforme composição de valores abaixo: 

Locação, suporte e manutenção de licenças de uso da Solução Integrada de 1 

Gestão 

Valor 1 Valor Módulo Quantidade mensal anual 
Item 

(R$) (R$) 
Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, 

4.800,00 57.600,00 
autoatendimento, gestão da 

12 1 
fiscalização e gestão de documentos e 
protocolos 

Controle financeiro, orçamento, 
despesas, controle dos bens 

12 2.507,00 30.084,00 
2 patrimoniais, gestão do portal da . . 

transparência e elaboração do relatono 
de gestão para o TCU _ 

R$ 7.307,00 - orte e manutençao Valor total mensal para locaçao, sup -

R$87 .684,00 _ orte e manutençao Valor total anual para locaçao, sup 
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Serviços para Implantação 

quantidad Valor 
Serviço unitário e 

(R$) 
Prestação de serviços de migração de 
dados dos módulos atualmente em uso 
para os novos módulos, parametrização e 1 14.400,00 
configuração dos módulos e do banco de 
dados para implantação. 

Banco de horas para serviços presenciais 
na sede do CONTRATANTE para realizar 
as seguintes atividades: levantamentos, 
consultoria, homologação da migração 
dos dados, treinamentos, 120 horas 280,00 
acompanhamento do uso inicial, reuniões 
de ponto de controle etc. 

Serviços de instalação, configuração e 
parametrização dos módulos, dos bancos 

1 10.000,00 de dados e ambiente de Data Center ou 
Cloud Computing. 

Valor 
total 
(R$) 

14.400,00 

33.600,00 

10.000,00 

Total dos serviços para Implantação 58.000,00 

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. 

3.3 Com exceção dos módulos de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, autoatendimento, 

gestão da fiscalização e gestão de documentos e protocolos (Item 1) e o Controle financeiro, 

orçamento, despesas, controle dos bens patrimoniais, gestão do portal da transparência e 

elaboração do relatório de gestão para o TCU (Item 2), todos os demais módulos (itens de 3 

a 9) somente serão implantados e consequentemente cobrados, mediante solicitação do 
CONTRATANTE. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do CONTRATANTE, para o exercício de 
2020, dentro da validade determinada na CLÁUSULA "V • CIA", na classificação 
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abaixo: 

CONSELHO REGIONAL DE ADMI -
Autarquia Federal Lei n.º 4 769/6~1S6RAÇAO DE ALAGOAS 

ÓRGÃO DE FISCALÍZAÇÃO-PRecreto n.º 61 .934/67 
e OFISSIONAL NPJ nº 35.259.696/0001-50 

Elemento de Despesa: Serviços de Manutenação s· t 
Conta: 6.2.2.1.1.01 .04.04.038 , is emas de Informática 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recurso , . 
despesas da mesma natureza, cuja alocação s r, f . s_ ~r~pnos para atender às 
financeiro. e ª eita no inicio de cada exercício 

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no razo de . . . 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contend~ o detalh:!e;t~ ~!inta) ~ias, 
executados e os_ materiais empregados, através de pagamento de boleto b:ns:~:;: 
ser apresentado Junto com a respectiva Nota Fiscal. ' 

5.2. Os paga~e~tos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 
O 

limite 
de qu~ trat~ 0 inci~o li ~o art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 
de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei nº 8.666, de 1993. ' 

5~3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) 
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a 
que aquela se referir. 

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais 
empregados. 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante. 

5.6. Nos termos do artigo 31, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, d~ 2018, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade venficada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.6.1. não produziu os resultados acordados; 

5.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

5.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos ~xigid~~ p~ra 
execução do serviço, ou utilizou-os com . ade ou quantidade 3tn nor a 

tv. "" 
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demandada. 

5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 
uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos. 

5.1 O. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto ao SICAF. 

5.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF. 

5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

5.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a r8tenç~o 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime . No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial , de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

5.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM= 1 x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórias; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. 
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6. CLÁUSULA SEXTA - Ri:AJUSTE 

6.1 . O preço consignado no contrato será corrigido anualmente observado · t , . . . , o in erregno 
m1~1mc d~ l:Jf!l , ane, eenteele a ~art,r ele eeta limite para s e~resent8~êe 88 J,>mposta pela 
van~çijo Clú !~f1,M. ' · 

6.2. Nos :eaJbl!t~! ~ube~quent~§ mo primeiro, o lnterregM mínimg ee ym ano será contado 
9 p~tt!r do§ êfelfüs flH~Hc~!rôg Bb Ultlrriô rêájci§te: 

i . CLÁUfüJL.A S~flMA ... ij;\~ANt lt" t}~ ê)(~CUÇÀ@ 

7.1. A CONTRATADA dtw~ré. ::ipr~sMté'lr Aelmln!~tr~1pêio M CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 1 O (dez) dias úteis, contados do 1° (primeiro) dia útil seguinte à data que a 
CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, comprovante de prestação de 
garantia no valor de R$ 7.284,20 (sete mil , duzentos e oitenta e quatro reais e vinte 
centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 
com vigência diE 12 (dtiz~) mesí:H°3. t;Hd !§ejã, cie G2/Q1/2Q2Q a 02/Q1/2021 , mediante a opção 
por uma das seguintes modalidades 

7.1.1. caução em dinheiro ou t ltulos da divida pl'.Jbllca; 

7.1.1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada na Caixa 
Económica Federal, ou estabelecimento equivalente, em conta específica, com correção 
monetária, em favor do Conselho Regional de Administração de Alagoas - CRA-AL. 

7.1.2, segyro~ç;iarantia , modalidade "Seguro-garantia dg Censtrntor; Ele Fornecedor e do 
Prestador de Serviço"; 

7.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa cie 012% (dois décimos por eento) do valor do contrate 13er dia se atraso, até o 
máximo de 5% (cinco por c~nto) . 

7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o 
bloqueio dos pegamentos devidos à CONTRATADA. até o limite d8 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia. 

7.3.1. O bloqueio efetuadg com base no item 3 desta cláusula não gera direito a nenhum 
tipo de compensação financeira à CONTRATADA. 

7.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado co~ ba~e 
no item 7.1 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia , caução em dinheiro 
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária . 

Rua João Nogueira , n. 51 . Farol. Maceió/AL CEP 57051-400 - Telefone: (82) 322 
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8. CLÁUSULA OITAVA- DOS ENCARGOS DAS PARTES 

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

8.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 

Eletrônico SRP n.0 005/2019, deve: 
8.2.1. cumprir os eventos descritos no Termo de Referência, respeitando os prazos 
máximos estabelecidos, os quais poderão ser antecipados sempre que as circunstâncias 
assim o permitam observado que os tempos nela considerados são contados em dias 

corridos; 
8.2.2. responsabilizar-se por todas as conexões, materiais, acessórios e mão-de-obra, de 
forma a atender integralmente às necessidades da CONTRATANTE, conforme 
especificado, considerando que o contrato prevê o fornecimento de todos os serviços de 
implantação e a execução dos procedimentos de implantação, instalação, manutenção, 
comissionamento, integração, testes de funcionamento e operação de todos os softwares 

fornecidos; 
8.2.3. cumprir todos os requisitos do documento, referentes às condições gerais e aos 
prazos para prestação dos serviços, responsabilizando-se pelas eventuais despesas de 
deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados com a 
equipe técnica, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE; 

8.2.4. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do 
objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos 
materiais empregados ou da execução dos serviços; 

8.2.5. respeitar o sistema de segurança da CONTRATANTE e fornecer todas as 
informações solicitadas por ela; 

8.2.6. acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que 
lhe sejam impostas pelas autoridades; 

8.2.7. credenciar junto à CONTRATANTE um representante, denominado preposto, para 
prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a 
execução contratual ; 
8.2.8. responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 
aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm qualquer vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

8.2.9. responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou 
dos seus prepostos, independentemente de outras relações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita; 

8.2.1 O. manter, durante a execução do contrato, t condições de habilitação e 
Rua João Nogueira, n. 51 , Farol, Maceió/AL CE efone: (82) 3221-24~ 
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qualificação exigidas na licitação que deu . origem a este contrato· 
8.2.11. observar e fazer com que os se ' 
administrativos da CONTRATANTE· us empregados observem os regulamentos 

1 

. 8.2.12. assumir a responsabilidade por todas as provid A • • -

na legislação específica de acidentes de t b lh enc1as e obngaçoes estabelecidas 
· ra a o quando fere if 

empregados, q~alquer que seja ao local da prestação dos servi m v imados seus 
acontecerem tais eventos, prestando-lhes os atendimentos devido~~s no momento em que 

:~~~!!;mª::t~:i: :r~:::ç~:s:~:i~::ç~:l~~j=t~c~:~~= comerciais decorrentes dos 
1 

8.2.14. informar a CONTRATANTE _ . , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qual 
alteraçao social ou modificação da finalidade ou estrutura da sociedade empresária; quer 

8-2-15· observar rigorosamente as especificações técnicas descritas no edital e seus 
anexos; 

~.2._16. ~agar _todos os tributos, taxas e emolumentos, federais, estaduais, municipais e 
~is~ntal , inclusive enc~rg~~ sociais, previdenciários, securitários e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre os fornecimentos e sobre a execução dos serviços ora 
c~ntratados, ficando desde logo estabelecido que a CONTRATANTE nada deverá quanto a 
tais encargos, vez que já estão incluídos no preço da contratação; 

8.2.17. responder pelo pagamento dos salários devidos aos seus empregados, utilizados 
na execução dos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários 
respectivos, e por tudo o mais que, como empregadora deva responder; 

8.2.18. fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de proteção individual, que, 
porventura, sejam necessários para a realização dos serviços ora contratados; 

8.2.19. arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por seus 
técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da CONTRATANTE; 

8.2.20. zelar pela boa e fiel prestação dos serviços, comunicando à CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento de cada 
etapa, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 

8.2.21. abster-se de manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; 

8.2.22. Ressarcir os danos decorrentes de paralização ou interrupção dos serviços, exceto 
quando isso ocorrer por exigência da CONTRATANTE, ou ainda, por caso fortuito ou força 
maior, desde que tais circunstâncias sejam devidamente comunicadas à CONTRATANTE, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 

8.2.23. A CONTRATADA não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de 
caso fortuito ou de força maior, e por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos 
ou serviços não previstos neste documento e no ,.,...../tN:>t6 a ser assinado com a ,.,.,~·....,• . )}_' 
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CONTRATANTE. 

8.3. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
representantes ou quaisquer outros. 

8.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

8.4.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização 

da CONTRATANTE; 

8.4.2. a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto deste contrato; 

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

8.5. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do 
Pregão Eletrônico SRP n.º 0005/2019- PAD nº 0550/2019, deve: 

8.5.1. nomear Fiscal do Contrato, assim como Fiscal Técnico para acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato ; 

8.5.2. permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da 

CONTRATANTE, para prestação de serviço, quando for o caso; 

8.5.3. atestar as faturas correspondentes, por intermédio de funcionário competente; 

8.5.4. liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos 
preestabelecidos em Contrato; 

8.5.5. efetuar o pagamento devido pelos serviços prestados, no prazo estabelecido, desde 
que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas; 

8.5.6. comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
curso do fornecimento dos equipamentos e eventual prestação de assistência técnica ou 
suporte, determinando o que for necessário à sua regularização; 

8.5.7. aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 
cabíveis. 

9. CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO_ . 
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, ~s materiais 
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no 
Termo de Referência, anexo do Edital 

10. CLÁUSULA DÉCIMA -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
As sanções relacionadas à execução do contrato são a las previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital: · ~ - / 
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E-mail: cra@craal.orq .br - Site: ?9í'-:ài'-=~~ 



1'~\ • CONSELHO REGIONAL DE ADM!NIST -
Autarquia Federal Lei n o 4 769165 RAÇAO DE ALAGOAS 

ÓRGÃO DE FISCALiZAÇAO-PDReOcreto n.º 61 .934/67 
1 FISSIONAL 

CNPJ nº 35.259.696/0001-50 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser r . . . , 
78 da Lei nº 8.666 de 1993 com • e_sc1~d1do nas h1poteses previstas no art. 

, , as consequenc1as indicad rt 80 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas T as no ·. da mesma Lei, 

no ermo de Referencia, anexo do Edital. 
11 .2. Os casos de rescisão contratual serão f . 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa~rmalmente motivados, assegurando-se à 

11.3: C~NTRATADA reconhece os direitos da CONTRATAN . -
adm1rnstrat1va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. TE em caso de resc1sao 

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. lndenizações e multas 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira ; 

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
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 trata o§ 1° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DAS SANÇÕES 

14.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilater ~ao contrato e da ap~ ica ão de 
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multa de até 30% (trinta por cento) _sobr~ o-valor total da contratação, a CONTRATADA 
que: 

14.1.1. apresentar documentação falsa; 
14.1.2. fraudar a execução do contrato; 
14.1.3. comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.4. cometer fraude fiscal; ou 
14.1.5. fizer declaração falsa. 

14.2. Para os fins do item 14.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

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

14.3.1. Advertência; 

14.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração no âmbito do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 

14.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

14.3.4. Impedimento de licitar e contratar no âmbito do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Administração e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramente de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei nº 
10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

14.4. O atraso injustificado no prazo de instalação e configuração dos enlaces contratados 
de 120 ( cento e vinte) dias corridos da assinatura do contrato, previsto na Cláusula Quarta 
- Dos Prazos de Execução, excluindo-se as apresentações de relatórios, poderá causar 
multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor anual do contrato para o enlace, 
por dia de atraso, limitado a 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato para o enlace, 
quando poderão ser tomadas ações administrativa ...., ... ·stas à rescisão do contrato, por 
inexecução total da obrigação. ~ '? • ..>-
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14.4.1. Entende-se por enlace/circuito ~omo <111~ 1r.i L1~r link intemet na sede e subsedes do 
CONTRATANTE. 1 

1 
· 

14.5. No caso de inexecução total do objeto, g::.rnntida a ampla defesél e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de h1u!t~ dfl 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato. 

14.6. Caracterizada a inexecução total do: contrélto e, também, em caso de reiterado 
inadimplemento dos níveis de serviço, · a Ô)NTRATANTE ainda poderá aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no art. 7° d~ Lei nº 10.520/2002. 

l 

14.7. A aplicação de multas ou qualquer outra sar,ção administrativa não reduz a obrigação 
da CONTRATADA de ressarcir integralmente eventuais danos causados à Administração. 

14.8. A CONTRATADA será também considerada em atraso se entregar os serviços fora 
das especificações técnicas exigidas, bem como não os refizer dentro dos prazos fixados 
no Edital e em seus anexos. 

14.9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas deviâas à CON,TRA TADA. 

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

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

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

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

14.1 O. O contrato, sem prejuízo das multas e demais com inações legais previstas no 
contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 
enumerados no art. 78, incisos Ia XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e prinff:111 · . rais dos contratos~ 
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multa de até 30% (trinta por cento) sobr~ o-valor total da contratação, a CONTRATADA 
que: 

14.1.1. apresentar documentação falsa; 

14.1.2. fraudar a execução do contrato; 

14.1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.4. cometer fraude fiscal; ou 

14.1.5. fizer declaração falsa. 

14.2. Para os fins do item 14.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

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

14.3.1. Advertência; 

14.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração no âmbito do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 

14.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

14.3.4. Impedimento de licitar e contratar no âmbito do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Administração e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramente de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei nº 
10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

14.4. O atraso injustificado no prazo de instalação e configuração dos enlaces contratados 
de 120 (cento e vinte) dias corridos da assinatura do contrato, previsto na Cláusula Quarta 
- Dos Prazos de Execução, excluindo-se as apresentações de relatórios, poderá causar 
multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor anual do contrato para o enlace, 
por dia de atraso, limitado a 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato para o enlace, 
quando poderão ser tomadas ações administrativa ·stas à rescisão do contrato, por y 
inexecução total da obrigação. ';. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃO 
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Seção Judiciária de São Paulo - Justiça Federal 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes . 

Maceió, 02 de janeiro de 2020. . gileu Franàsco da :,11, " 
o·tetor Comercia l 

anta lnformãtic~ 1 ,., 

Ad~"•o/- ' 
D Presidente .. lfit'CRA/ A 

Testemunhas: 

Àln., o,w, dm ~ ---
, Nome: 

CPF: .l06 0 -'f 3. 06 '7 - 9 0 

Nome: WV). 7 rev,' ~a/ :Aratan 'Ti-evi.soí 
CPF: O SS . / 4>, -;,,,;, Adm1nistralivo-Con1raloselicilações 

/'(/ l - ,t) CPF: 055 145 361-30 
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