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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- SDE/DF

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 43.909/2021 - SDE-DF

 

PROCIDADES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL – ADE's – Projeto BID (GN-2349-9)

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2957/OC-BR

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

 

 

Aquisição de equipamentos de impressão, com funções de imprimir, digitalizar, copiar, com garan�a e assistência técnica mínimas de 48 (quarenta e oito) meses,
so�wares necessários para gestão da mesma e transferência de conhecimento em tecnologia da informação.

 

 

Contratante: Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal - SDE/DF.

 

Contratada: AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
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24. SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

25. IDIOMA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

26. NOTIFICAÇÕES

27. IMPOSTOS E TAXAS

28. PRÁTICAS PROIBIDAS

 

4. DADOS DO CONTRATO

 

1. CARTA DE ACEITAÇÃO

 

Para: AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

Assunto: Carta de Aceitação para o Contrato nº 43.909/2021

 

Pela presente, no�ficamos que sua Proposta de 17 de maio de 2021, para a Aquisição de equipamentos de impressão, com funções de imprimir, digitalizar,
copiar com garan�a e assistência técnica mínimas de 48 meses, so�wares necessários para gestão das mesmas e transferência de conhecimento em
tecnologia da informação pelo Preço Aceito do Contrato no valor equivalente a R$ 284.910,00, (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dez reais), em
concordância com as Instruções aos Concorrentes (IAC), foi aceita por nossa Secretaria.

 

 

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO

Secretário de Estado

 

Sr. Lucas Ribeiro Ganem

Sócio Diretor

Avant Tecnologia e Informá�ca Ltda

 

 

Anexo: Termo do Contrato (e seus anexos)

2. TERMO DO CONTRATO

CONTRATO n º 43.909/2021 – SDE/DF DATA: 23/07/2021

Processo SEI nº 0370-00002237/2019-53 CP nº 002/2021

Fundamento Legal

- Contrato de Emprés�mo no 2957/OC-BR, celebrado entre o Governo do Distrito Federal e o BID;

- GN 2349-9 (Polí�cas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento), de março de 2011;

E, subsidiariamente:

- Decreto Distrital nº 26.851/06, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais no 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações e Contratos Administra�vos), e no 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão) ”;

- Decreto Distrital nº 32.751/2011, que estabelece normas distritais rela�vas à prá�ca do nepo�smo;

- Decreto Distrital nº 34.031/12, art. 2o, especificamente à observação: “Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”;

- Decreto Distrital nº 37.667 de 29/09/2016 – Ato norma�vo do DF que incorporou as Normas Federais Instrução Norma�va no 4/2014 – SLTI e Decreto nº
7.174/2010;

- Decreto Distrital nº 39.103, de 06/06/2018;

- Decreto Distrital nº 39.860/2019 de 30/05/2019 - Dispõe sobre a proibição de par�cipação, direta ou indiretamente, de licitação, contratação, execução de
obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos ou en�dades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder
Execu�vo do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.

- Decreto Distrital nº 39.978/2019 de 25/07/2019 art. 5o, especificamente à observação: “É vedada a contratação, por órgão ou en�dade de que trata o art. 1o,
de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que tenham relação de parentesco com: I - detentor de cargo em comissão ou
função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou pela contratação; ou II - autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou
en�dade.”;

- Decreto Federal nº5.450/2005;

- Decreto Federal nº 7.174/2010 - Regulamenta a contratação de bens e serviços de informá�ca e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações ins�tuídas ou man�das pelo poder público;

- Decreto Federal nº 7.174/2010;

- Instrução Norma�va nº 4/2014 da Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação - SLTI - Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de
Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informá�ca (SISP) do Poder Execu�vo Federal.
Essa norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 02/2008;

- Lei Distrital nº 5.061/12, especificamente à proibição do uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa;

- Lei Distrital nº 5.575/2015, que prevê que as súmulas dos contratos e dos adi�vos per�nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados
pelos órgãos ou pelas en�dades da Administração Pública do Distrito Federal com par�culares devem ser publicadas no Portal da Transparência, as quais devem
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constar informações referentes ao valor, ao objeto, a finalidade, a duração e ao prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do
fornecedor do produto, da obra ou do serviço;

- Lei Federal nº 10.520/02, art. 7º, especificamente à vedação de par�cipação de pessoa �sica ou jurídica impedida de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal e/ou Municípios;

- Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, e alterações subsequentes;

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, aprovado pelo Comitê de Gestão em Tecnologia da Informação da SDE/DF – Portaria 42, de 28 de abril de
2015 – DODF nº  082, 29/04/2015 em 03/07/2015;

Objeto: Aquisição de equipamentos de impressão, com funções de imprimir, digitalizar, copiar com garan�a e assistência técnica mínimas de 48 meses,
so�wares necessários para gestão das mesmas e transferência de conhecimento em tecnologia da informação.

Prazos:

De conclusão do Fornecimento dos Bens: 30 (trinta) dias úteis contados da data de assinatura do contrato.

De conclusão dos Serviços Decorrentes: 48 (quarenta e oito) meses contatos da emissão pelo Contratante do Termo de Recebimento Defini�vo dos bens.

De Vigência do Contrato: 49 (quarenta e nove) meses contados da assinatura do contrato.

Valor do Contrato:

R$ 284.910,00 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e dez reais)

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta do Programa de trabalho 22.661.6207.5021.0001 – Modernização e melhoria da infraestrutura
das áreas de desenvolvimento econômico do DF – Fonte 336, natureza da despesa 33.90.40 – Serviço de Terceiros e Fonte 336, natureza da despesa, 44.90.52 –
Equipamentos. Recursos compa�veis com o disposto na Lei nº 6.490 de 29 de janeiro de 2020 – PPA, quadriênio 2020-2023, e com a Lei nº 6.664 de 03 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2021, assim como a Lei Orçamentária Anual, Lei nº 6.778 de 06 de janeiro de 2021.

Aos 23 dias do mês de julho de 2021, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representada pelo Sr. José Eduardo Pereira Filho, na qualidade de Secretário
de Estado doravante denominado Contratante, de um lado, e a empresa Avant Tecnologia e Informá�ca Ltda, aqui representado por Lucas Ribeiro Ganem,
representante Legal, doravante denominado "Contratado", do outro lado.

Considerando que o Contratante, necessita de determinados Bens e Serviços Decorrentes objeto do Edital de Comparação de Preços n 002/2021, Processo n
00370.00002237/2019-53, a saber: Aquisição de equipamentos de impressão, com funções de imprimir, digitalizar, copiar com garan�a e assistência técnica
mínimas de 48 meses, so�wares necessários para gestão das mesmas e transferência de conhecimento em tecnologia da informação.

E tendo a proposta apresentada pelo Contratado sido aceita pelo Contratante, conforme  Termo de Adjudicação e Homologação, para o fornecimento desses
Bens e Serviços Decorrentes no total de R$ 284.910,00, (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dez reais), doravante denominado Valor do Contrato.

 

RESOLVEM celebrar este Contrato, regido pelas disposições seguintes:

1. Neste Contrato as palavras e expressões terão o mesmo significado que o definido nas Condições Gerais do Contrato.

2. Os seguintes documentos integram este Contrato, que serão lidos e interpretados como parte do mesmo, independente de transcrição:

(a) Apresentação da Proposta e Planilha de Quan�dades e Preços subme�dos pelo Contratado;

(b) Condições Gerais do Contrato;

(c) Dados do Contrato; e

(d) Especificações Técnicas.

3. O prazo contratual é de [indicar] e o prazo de execução do fornecimento dos Bens e execução dos Serviços é de [indicar].

4. Pelos pagamentos a serem feitos pelo Contratante, ao Contratado, o Contratado se compromete, por este instrumento e perante o Contratante, a fornecer os
Bens e Serviços e a corrigir defeitos em total conformidade, sob todos os aspectos, com as provisões do Contrato.

5. O Contratante se compromete, por este instrumento, a pagar ao Contratado, pelo fornecimento dos Bens e Serviços e a correção de defeitos, o Valor do
Contrato, irreajustável, nos prazos e forma ajustados, correndo as respec�vas despesas à conta de:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte Disponibilidade

22.661.62207.5021.0001 - Modernização e Melhoria da Infraestrutura
das

Áreas de Desenvolvimento Econômico do DF - PROCIDADES

33.90.39 - Serviços de Terceiros

44.90.52 - Equipamentos

 336

136

R$ 159.900,00

R$ 125.186,80

As partes aqui referidas realizaram este Contrato perante testemunhas, de acordo com as leis do Brasil em vigor no dia e ano acima.

 

Pelo Distrito Federal:

 

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO

Secretário de Estado

 

Pela Contratada:

 

 

LUCAS RIBEIRO GANEM

Representante Legal

 

3. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

1. DEFINIÇÕES



21/11/2022 11:08 SEI/GDF - 66288088 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75542530&infra_siste… 4/17

1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados têm seus significados assim definidos:

(a) “Banco" - é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

(b) “Bens" - são os equipamentos, máquinas, acessórios e outros materiais, cujo fornecimento seja requisitado ao Contratado, nas condições contratadas;

(c) “Contratado" - é o Licitante vencedor da licitação a quem foi adjudicado o objeto do Contrato;

(d) “Contrato" - é o Termo de Contrato assinado pelo Contratante e pelo Contratado, compreendendo todos os documentos e anexos a ele incorporados por
referência, para contemplar os direitos e obrigações referentes ao fornecimento dos Bens e Serviços, inclusive os prazos de entrega;

(e) “Contratante" - é o Comprador signatário do Contrato na qualidade de Contratante, qualificado no Termo de Contrato;

(f) DDP / Des�no Final – é “delivered duty paid” (Entregue com Direitos Pagos até local de des�no designado), tendo o significado e efeito es�pulados nas Regras
Internacionais para a Interpretação dos Termos de Comércio, edição publicada pela Câmara Internacional de Comércio, Paris e comumente denominado
INCOTERMS, 2000. O preço DDP / Des�no Final inclui além do preço dos bens, o transporte domés�co, todos os impostos, licenças, autorizações e seguros
necessárias até a entrega dos bens no Des�no Final;

(g) “Des�no Final" - é o local, indicado nos Dados do Contrato, onde deverão ser entregues os Bens e executados os Serviços;

(h) “Valor do Contrato" - é o montante a ser pago ao Contratado, nas condições acordadas no Contrato, pela completa e apropriada execução de suas obrigações
contratuais;

(i) Serviços Decorrentes – são os serviços decorrentes ao fornecimento dos Bens, tais como execução ou supervisão de montagem, execução ou supervisão ou
manutenção e/ou conserto dos Bens fornecidos, por um período de tempo acordado entre as partes, entrega de ferramentas especiais e treinamento. Seus
preços cobrados pelo Fornecedor em separado; e

(j) Termo de Recebimento Defini�vo (TRD) dos Bens e Serviços - cer�ficado emi�do pelo Contratante atestando a entrega, o recebimento e aceitação dos Bens e
dos Serviços.

 

2. APLICABILIDADE

2.1. Estas Condições Gerais prevalecem exceto se modificadas nos Dados do Contrato ou por disposi�vos constantes do próprio Contrato.

 

3. PAÍS DE ORIGEM

3.1 Todos os Bens e Serviços Decorrentes fornecidos em virtude do Contrato deverão ser originários de países elegíveis do Banco.

3.2. Para os fins desta Cláusula "origem" é o lugar onde os Bens forem extraídos, cul�vados ou produzidos ou de onde os serviços forem fornecidos. Os Bens são
considerados produzidos quando, através de fabricação, processamento ou montagem substancial da maior parte de seus componentes, resultem em produto
comercialmente reconhecido, substancialmente diferente de seus componentes em suas caracterís�cas básicas, em sua finalidade ou uso.

3.3 A origem dos Bens e Serviços é dis�nta da nacionalidade do Contratado.

 

4. NORMAS

4.1 Os Bens fornecidos e os Serviços executados em razão deste Contrato deverão estar de acordo com as Especificações Técnicas – Formulário III e, quando
nenhum padrão aplicável for mencionado, deverão adequar-se à norma oficial mais recente emi�da pela ins�tuição responsável do país de origem dos mesmos.

 

5. DIREITOS DE PATENTE

5.1 O Contratado se responsabilizará por toda e qualquer reclamação de terceiros por infração a direitos rela�vos a patentes, marcas registradas ou desenhos
industriais com respeito ao uso dos Bens, ou de suas partes.

 

6. GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1 Quando da assinatura do Contrato, o Contratado entregará ao Contratante a Garan�a de Execução no montante es�pulado nos Dados do Contrato.

6.2 A Garan�a deverá ser emi�da por uma ins�tuição de pres�gio selecionada pelo Concorrente em qualquer país membro do Banco. Se a ins�tuição que emite
a garan�a es�ver localizada fora do Brasil, esta deverá ter uma ins�tuição financeira correspondente no Brasil que permita fazer efe�va essa garan�a.

6.3 O valor da Garan�a de Execução deverá ser pago ao Contratante em indenização por perdas e danos que resultarem do descumprimento pelo Contratado de
suas obrigações contratuais.

6.4 A Garan�a de Execução deverá permanecer válida, no mínimo, até 28 (vinte e oito) dias além do prazo previsto para a conclusão do fornecimento, em uma
das seguintes modalidades:

(a) Garan�a Bancária incondicional emi�da por uma ins�tuição bancária aceitável pelo Comprador; ou

(b) outros instrumentos de caráter incondicional aceitáveis pelo Comprador, pagáveis a vista e em sua primeira solicitação.

6.5. A Garan�a de Execução será liberada e res�tuída pelo Contratante ao Contratado quando do efe�vo cumprimento das obrigações contratuais, incluídas as
rela�vas às garan�as es�puladas no Contrato, com a emissão do Termo de Recebimento dos Bens e Serviços, exceto se definido de outra forma nos Dados do
Contrato.

 

7. INSPEÇÕES E TESTES

7.1 O Contratante, ou seu representante, poderá inspecionar e/ou testar os Bens para confirmar se eles atendem aos requisitos do Contrato. Os Dados do
Contrato e/ou as Especificações Técnicas es�pulam quais inspeções e testes serão exigidos pelo Contratante e onde serão realizados. O Contratante deverá
informar o Contratado, por escrito, a iden�dade dos agentes ou representantes designados para tais inspeções ou testes.

7.2 As inspeções e testes poderão ser realizados nas instalações do Contratado ou de seu (s) subcontratado (s), em laboratório credenciado e/ou no Local de
Entrega conforme designado nos Dados do Contrato. Quando realizados em instalações do Contratado ou de seu (s) subcontratado(s), toda assistência
necessária, incluindo acesso a desenhos e dados de produção, deverá ser prestada aos inspetores sem custo adicional para o Contratante.

7.3 Quando algum Bem apresentar falhas, detectadas na inspeção ou teste, o Contratante poderá rejeitá-lo e ao Contratado caberá subs�tuí-lo ou efetuar as
alterações necessárias para atender aos requisitos da especificação, sem custo adicional para o Contratante.

7.4 O direito do Contratante de inspecionar, testar e, quando for o caso, de rejeitar os Bens após sua entrega, não será limitado ou dispensado pelo fato de os
Bens terem sido inspecionados, testados e aprovados antes da entrega, pelo Contratante ou seu representante.

7.5 O disposto na Cláusula 7 das CGC, não implica em novação ou renúncia de quaisquer direitos oriundos do Contrato, notadamente com respeito às garan�as
ou outras obrigações acordadas no Contrato.
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8. EMBALAGEM

8.1 O Contratado deverá providenciar a adequada embalagem dos Bens, a fim de evitar avarias ou deteriorações durante o transporte até o seu Des�no Final,
conforme indicado nos Dados do Contrato. A embalagem deverá resis�r a manuseio, ainda que sob condições severas, à exposição a extremas temperaturas,
maresia e chuva durante seu transporte e armazenagem ao relento. O tamanho e o peso das caixas que servirão de embalagem deverão levar em consideração à
distância até o Des�no Final e a ausência de facilidade de manuseio de material pesado durante o transporte.

8.2. A Embalagem, iden�ficação e documentação, dentro e fora dos volumes, deverão estar rigorosamente de acordo com as exigências es�puladas no Contrato
e com as instruções subsequentes emi�das pelo Contratante conforme disposto na Cláusula 15 das CGC.

 

9. ENTREGA E DOCUMENTOS

9.1 A entrega dos Bens, pelo Contratado, deverá ser feita em conformidade com os termos especificados nos Dados do Contrato.

9.2 A entrega será considerada efe�va somente após a descarga dos Bens no Local de Entrega especificado nos Dados do Contrato e após emi�do o respec�vo
Termo de Recebimento dos Bens e Serviços.

9.3 O Contratado deverá, para os fins de pagamento, entregar ao Contratante os seguintes documentos:

(a) Nota fiscal / fatura contendo a descrição dos Bens e dos serviços, quan�dades, preços unitários e valor total;

(b) Nota de entrega, e/ou cópia de um conhecimento marí�mo não negociável (ou um documento de transporte de cabotagem ou um conhecimento aéreo, ou
manifesto ferroviário ou rodoviário, ou um documento de transporte mul�modal), se for o caso;

(c) Cer�ficado de Inspeção ou Cer�ficado de Isenção de Inspeção emi�do pelo inspetor do Contratante ou agência por ele autorizada, se for o caso;

(d) Cer�ficado de Garan�a do Fabricante/Contratado; e

(e) Cer�ficado de Origem, quando aplicável.

 

10. SEGURO

10.1 De acordo com o preço DDP / Des�no Final – Incoterms 2000, o seguro fica a critério do Contratado.

10.2 O seguro não é obrigatório, mas toda a responsabilidade fica por conta do Contratado até a entrega no Des�no Final.

 

11. TRANSPORTE

11.1 O transporte dos Bens até o Des�no Final, incluindo operação de carga e descarga, deverá ser providenciado e pago pelo Contratado.

 

12. SERVIÇOS DECORRENTES

12.1 O Contratado poderá ser solicitado a prestar os seguintes Serviços, entre outros que serão definidos nos Dados do Contrato:

(a) execução ou supervisão da instalação do equipamento e/ou colocação em funcionamento dos Bens fornecidos;

(b) supervisão e manutenção e/ou conserto dos Bens fornecidos, por um período de tempo acordado entre as partes, desde que tais serviços não desobriguem
o Contratado de nenhuma garan�a contratual; e,

(c) treinamento da equipe do Contratante na fábrica do Contratado ou em outro local a ser indicado, em montagem, início de funcionamento, operação,
manutenção e conserto dos Bens fornecidos.

12.2 Os preços cobrados pelo Contratado para os Serviços Decorrentes, se não incluídos no Preço do Contrato, deverão ser acordados antecipadamente pelas
partes e não deverão exceder os preços normalmente cobrados a outros clientes por serviços similares.

 

13. GARANTIAS

13.1 O Contratado garante que todos os Bens fornecidos são novos, sem uso, de modelos os mais recentes ou atuais e incorporam todas as recentes melhorias
em projeto e materiais, exceto quando es�pulado de outro modo nas Especificações Técnicas. O Contratado garante também que nenhum dos Bens apresenta
vícios provenientes de projeto, material ou mão de obra u�lizados (exceto se o projeto ou material for exigido pelas especificações estabelecidas pelo
Contratante) ou decorrente de ato ou omissão do Contratado, que possa surgir pelo uso normal dos Bens, nas condições existentes no Brasil.

13.2 Essa Garan�a permanecerá válida por, no mínimo, 12 (doze) meses após a data da emissão do Termo de Recebimento dos Bens e Serviços ou, no mínimo,
por 24 (vinte e quatro) meses após o prazo de entrega contado a par�r da data de emissão pelo Comprador da Ordem de Compra, valendo o período que se
esgotar mais cedo.

13.3. O Contratante no�ficará prontamente ao Contratado, por escrito, quaisquer reclamações surgidas no período de garan�a.

13.4 Ao receber tal no�ficação, o Contratado deverá subs�tuir com presteza, no todo ou em parte, os Bens defeituosos, sem ônus para o Contratante. Correrão
por conta do Contratado as despesas de transporte dos Bens, consertados ou subs�tuídos, quando for o caso.

13.5 No caso em que o Contratado, tendo sido no�ficado, deixar de reparar os defeitos dentro de um período de 30 (trinta) dias contados da no�ficação, o
Contratante poderá tomar as providências que julgar necessárias para reparar os Bens, sob o risco e despesas exclusivos do Contratado, sem prejuízo de outros
direitos do Contratante, nos termos do Contrato.

13.6 Todos os componentes semelhantes deverão ser intercambiáveis e as peças de reposição deverão ser de qualidade igual ou superior às peças originais,
sendo a sua garan�a de funcionamento válida por l (um) ano a contar da data da reposição. Todas as despesas decorrentes da subs�tuição correrão à custa do
Contratado.

 

14. PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos serão feitos de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro constante dos Dados do Contrato.

14.2 As solicitações do Contratado ao Contratante para pagamento deverão ser feitas por escrito, acompanhadas de faturas que descrevam, de forma
apropriada, os Bens entregues e os Serviços executados e, quando aplicável, acompanhadas dos documentos de embarque, apresentados de acordo com a
Cláusula 9 das CGC, sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações es�puladas no Contrato.

14.3 Os pagamentos deverão ser efetuados dentro do prazo estabelecido nos Dados do Contrato.

14.4 Caso o Contratante deixe de pagar ao Contratado dentro do prazo estabelecido nos Dados do Contrato, incidirão juros sobre os valores em atraso. Os juros
serão calculados a par�r da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado até a data do efe�vo pagamento. O cálculo será feito u�lizando-se o índice
definido nos Dados do Contrato, aplicando-se a seguinte fórmula:
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                                                           V x (Ip - Iv)

                                               AF = ------------------

                                                                 Iv

onde,

 

AF = valor do ajuste financeiro;

V = valor do principal (nota fiscal/fatura) na data do vencimento;

Ip = Índice do dia do pagamento; e

Iv = Índice do dia do vencimento.

 

15. ORDENS DE MODIFICAÇÃO

15.1 O Contratante poderá, a qualquer tempo, mediante ordem por escrito dirigida ao Contratado e de acordo com a Cláusula 26 das CGC, efetuar modificações
dentro do escopo geral do Contrato em um ou mais dos seguintes itens:

(a) desenhos, projetos ou especificações, quando os Bens a serem fornecidos devam ser fabricados especificamente para o Contratante;

(b) método de embarque e �po de embalagem;

(c) local de entrega; ou

(d) serviços a serem executados pelo Contratado.

15.2 Caso alguma das modificações comprovadamente venha a provocar aumento ou diminuição no custo ou no tempo de execução, será feito um ajuste
equita�vo no Preço do Contrato ou no prazo de entrega, ou em ambos, aditando-se o Contrato adequadamente. Qualquer reclamação do Contratado referente
a ajustes decorrentes de ordens de modificação expedidas nos termos desta Cláusula deverá ser feita, antecipadamente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias
contados da data do recebimento da ordem de modificação.

 

16. ADITAMENTOS CONTRATUAIS

16.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 18 das CGC, nenhuma variação ou modificação dos termos do Contrato será feita, a não ser através de aditamento
contratual celebrado entre as partes.

 

17. SUB-ROGAÇÃO

17.1 O Contratado não poderá transferir para outrem total ou parcialmente suas obrigações contratuais salvo mediante consen�mento prévio e expresso do
Contratante.

 

18. ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRATADO

18.1 A entrega dos Bens e a execução dos Serviços deverão ser realizadas de acordo com o prazo fixado no Termo de Contrato.

18.2 Caso o Contratado venha a atrasar, sem jus�fica�va, o cumprimento de suas obrigações, ficará sujeito às seguintes sanções:

(a) multas;

(b) execução da Garan�a de Execução; e

(c) rescisão do Contrato por inadimplência.

18.3 Caso, durante a execução do Contrato, ocorram quaisquer eventos que impeçam a entrega dos Bens e a execução de Serviços dentro dos prazos acordados,
o Contratado deverá no�ficar prontamente o Contratante, por escrito, do mo�vo da demora, sua provável duração e suas causas. Logo após o recebimento do
aviso do Contratado, o Contratante deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido. A prorrogação deverá ser confirmada pelas
partes, por meio de um aditamento ao Contrato, man�das todas as condições do Contrato original.

 

19. MULTA

19.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 23 das CGC, caso o Contratado se torne inadimplente com respeito à entrega de algum ou de todos os Bens ou na
execução dos Serviços, o Contratante poderá, sem prejuízo de outras medidas, deduzir do preço contratual, a �tulo de multa, o equivalente a 0,1% (um décimo
por cento) do preço dos Bens em atraso ou dos Serviços não executados por cada dia de atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total do
Contrato. Uma vez a�ngido esse limite, o Contratante poderá executar a Garan�a de Execução e, se persis�r, rescindir o Contrato.

 

20 RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA

20.1 Sem prejuízo de outras medidas cabíveis por inadimplência de cláusula contratual, o Contratante poderá rescindir este Contrato, no todo ou em parte,
mediante no�ficação por escrito:

(a) caso o Contratado deixe de entregar parcial ou integralmente os Bens e executar os serviços dentro do(s) prazo(s) es�pulado(s) no Contrato, ou na
prorrogação que lhe tenha sido concedida, de acordo com a Cláusula 18 das CGC;

(b) caso o Contratado deixe de cumprir quaisquer outras obrigações contratuais.

20.2 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o Contratado tenha se envolvido em Prá�cas Proibidas.

20.3 Caso o Contratante rescinda o Contrato, poderá adquirir, nas condições e forma que julgar apropriadas, os Bens similares àqueles não entregues e o
Contratado arcará com os custos decorrentes.

 

21. RESCISÃO POR INSOLVÊNCIA

21.1 O Contratante poderá rescindir o Contrato a qualquer momento através de no�ficação por escrito ao Contratado, sem a obrigação de pagar indenização,
caso este vier a falir ou tornar-se, de qualquer outra forma, insolvente, observando-se que tal rescisão não afetará ou prejudicará nenhum direito, ação ou
medida já cabível ou que vier a caber ao Contratante.
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22. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA

22.1 O Contratante poderá, através de no�ficação por escrito ao Contratado, rescindir o Contrato a qualquer tempo, no todo ou em parte, por estrita
conveniência administra�va. A no�ficação de rescisão deverá explicitar sua extensão, a data a par�r da qual se tornará eficaz e também que a rescisão ocorre
por mo�vo de conveniência do Contratante.

22.2 Os Bens que es�verem completos e prontos para entrega ou embarque dentro de 30 (trinta) dias do recebimento, pelo Contratado, da no�ficação de
rescisão, serão entregues de acordo com os termos e preços contratuais. Para os Bens restantes, o Contratante poderá:

(a) aceitar que sejam completados e entregues, nos termos e preços contratuais; e/ou

(b) cancelar o remanescente e pagar ao Contratado um valor, mutuamente acertado, para os Bens parcialmente produzidos e para os materiais e peças
previamente adquiridos pelo Contratado.

 

23. FORÇA MAIOR

23.1 Não obstante o disposto nas Cláusulas 18, 19 e 20 das CGC, o Contratado não será penalizado com a perda da Garan�a de Execução, com a aplicação de
multas por perdas e danos ou com a rescisão contratual caso sua inadimplência derive de mo�vo de Força Maior.

23.2 Para os efeitos do Contrato, “Força Maior” significa qualquer ato ou fato que esteja fora do controle da parte que a invoca e que torne impossível o
cumprimento de suas obrigações contratuais, incluindo guerra ou revolução, incêndio, explosão, fenômenos geológicos ou climá�cos, greves (exceto quando
limitadas aos empregados de qualquer das partes). Tal conceito de Força Maior não inclui ato ou fato:

(a) causado por culpa ou dolo da parte que a invoca; e,

(b) que pudesse ter sido evitado ou razoavelmente previsto e considerado pela parte que o invoca.

23.3 Qualquer uma das partes só terá o direito de invocar mo�vo de Força Maior se a ocorrência de tal evento for prontamente no�ficada à outra parte.

23.4 A parte afetada por Força Maior deverá tomar todas as medidas necessárias para eliminar ou minorar, tanto quanto possível os seus efeitos, inclusive para
restringir ao máximo o período durante o qual estará impedida de cumprir integralmente suas obrigações contratuais.

23.5 A ocorrência de mo�vo de Força Maior não eximirá a parte que a invoca, da sa�sfação pontual das obrigações cujo cumprimento não tenha sido afetado
pelo evento.

 

24. SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

24.1 O Contratante e o Contratado deverão esforçar-se para resolver, amigavelmente, por meio de negociações diretas e informais, qualquer desavença ou
disputa que surgir entre as partes sobre o Contrato. As partes, de comum acordo, poderão designar um profissional atribuindo-lhe a função de Conciliador para
dirimir questões de caráter predominantemente técnico.

24.2 Caso, passados 30 (trinta) dias do início de tais negociações, o Contratante e o Contratado não chegarem à solução amigável, qualquer das partes poderá
solicitar que o li�gio seja subme�do aos seguintes mecanismos:

(a) mediação administra�va, conduzida perante o órgão competente indicado nos Dados do Contrato; e,

(b) se não solucionado pelo mecanismo indicado na alínea anterior, será subme�do ao foro de eleição indicado nos Dados do Contrato.

 

25. IDIOMA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

25.1 O Contrato é lavrado no idioma Português e interpretado de acordo com as leis em vigor no Brasil.

 

26. NOTIFICAÇÕES

26.1 Qualquer no�ficação ou comunicação emi�da por uma das partes à outra, a respeito do Contrato, deverá ser enviada por fac-símile ou correio eletrônico e
posteriormente confirmada por carta, ao endereço especificado para tal propósito nos Dados do Contrato.

 

27. IMPOSTOS E TAXAS

27.1 O Contratado será totalmente responsável por todos os impostos, tributos, licenças e outros encargos decorrentes do Contrato, até que o Bem contratado
seja entregue ao Contratante e os Serviços executados.

 

28. PRÁTICAS PROIBIDAS

28.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as
empresas, en�dades e pessoas �sicas oferecendo propostas ou par�cipando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e agentes) observem os mais
altos padrões é�cos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar
conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os
seguintes atos: (a) prá�ca corrupta; (b) prá�ca fraudulenta; (c) prá�ca coerci�va e (d) prá�ca colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos
�pos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaus�vas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações
similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os
procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa polí�ca, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prá�ca corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prá�ca fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter bene�cio financeiro
ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prá�ca coerci�va consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou
propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prá�ca colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar
impropriamente as ações de outra parte; e

(v) uma prá�ca obstru�va consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significa�va para a inves�gação ou prestar declarações falsas aos inves�gadores com o
fim de obstruir materialmente uma inves�gação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prá�ca corrupta, fraudulenta, coerci�va ou colusiva; e/ou
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ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a inves�gação ou a
con�nuação da inves�gação, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 28.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato
qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica atuando como licitante ou par�cipando de uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários
(incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e agentes, quer
sejam suas atribuições expressas ou implícitas), es�ver envolvida em uma Prá�ca Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o
Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão
Executor ou da Agência Contratante es�ver envolvido em uma Prá�ca Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um emprés�mo ou doação relacionada
inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corre�vas
adequadas (incluindo, entre outras medidas, a no�ficação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prá�ca Proibida) dentro de um período que o
Banco considere razoável;

(iv) emi�r advertência à empresa, en�dade ou pessoa �sica com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, en�dade ou pessoa �sica é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou
par�cipação em a�vidades financiadas pelo Banco; e (ii) designação como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa
elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar a�vidades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes
às inves�gações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em subs�tuição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 28.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a
adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão defini�va em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica atuando como licitante ou par�cipando de uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços,
concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários,
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos
que o Banco tenha celebrado com outra ins�tuição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins
do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a par�cipação em futuros contratos
ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Prá�cas Proibidas;

(f) Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e
concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos rela�vos à apresentação de propostas e a execução do contrato
e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores,
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua inves�gação. O Banco
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às a�vidades financiadas pelo Banco por
um período de (07) sete anos após a conclusão do trabalho contemplado no respec�vo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à inves�gação
de denúncias de Prá�cas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das
a�vidades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a inves�gação provenientes de pessoal do Banco ou de
qualquer inves�gador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra
forma crie obstáculos à inves�gação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente,
fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições
da Seção VI rela�vas às sanções e Prá�cas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respec�vos funcionários,
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra en�dade que tenha firmado contratos com essa agência
especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as a�vidades financiadas pelo Banco. O Banco se
reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de
empresas ou pessoas �sicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou
uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa �sica declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os
gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

28.2 Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas per�nentes;

(ii) não incorreram em nenhuma Prá�ca Proibida descrita neste documento;

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram
declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Ins�tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco rela�vos ao
reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a prá�cas
proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou en�dade
que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Ins�tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco
rela�vos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo
Prá�cas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para par�cipar de a�vidades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garan�as cons�tui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na
Cláusula 28.1 (b).
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4. DADOS DO CONTRATO

Parágrafo
de
Referência
das CGC

Complemento ou Modificação das Condições Gerais do Contrato (CGC)

1.1 (c)

O Contratado é: 

Avant Tecnologia e Informá�ca LTDA

CNPJ: 30.649.749/0001-25

Endereço: SHC Norte CL Quadra 108 Bloco 108 B Lojas 46 e 50 Parte A 46/50, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.744-520.

Lucas Ribeiro Ganem, inscrito no CPF sob o nº 866.374.951-15, na qualidade de Representante Legal.

1.1 (e)

O Contratante é:

Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal- SDE/DF.

CNPJ: 03.636.479/00001-45

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco C, nº 900, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.712 – 030.

José Eduardo Pereira Filho, inscrito no CPF sob o nº 207.916.073-72, na qualidade de Secretário de Estado.

1.1 (g)

O Des�no Final dos Bens (ou Local de Entrega) é:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal – SDE/DF.

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, no 900, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70712–030.

6.

GARANTIA DE EXECUÇÃO

O valor da Garan�a de Execução é de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

A Garan�a de Execução do Contrato deverá ser apresentada na assinatura do contrato. Deverá ser do �po Garan�a Bancária incondicional.

A Garan�a de Execução será liberada e res�tuída pelo Contratante ao Contratado quando do efe�vo cumprimento das obrigações contratuais, inc
es�puladas no Contrato, com a emissão do Termo de Recebimento dos Bens e Serviços.

7.1 Dos Procedimentos de Testes e Inspeções (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II):

A CONTRATANTE efetuará os testes de conformidade e verificação dos itens entregues em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento provisório.

Os Testes de Conformidade terão por fim comprovar que os produtos entregues atendem a todas as especificações con�das no Edital e na proposta co

Após a finalização dos testes de conformidade e verificação, caso não seja encontrado nenhum problema ou desconformidade, a CONTRATANTE
emissão da nota fiscal ou fatura, que deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias úteis.

Após receber a nota fiscal ou fatura, a CONTRATANTE iniciará o procedimento para pagamento em até 30 (trinta) dias úteis a par�r da data de emissão

Caso algum item seja recusado, a CONTRATADA terá 10 (dez) dias corridos para providenciar, às suas expensas, a subs�tuição do item. Neste caso, a C
para realização dos testes de conformidade.

Acordo de Nível de Serviços:

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por representantes da CONTRATANTE.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade das empresas contratadas pelos danos causados à contratante ou a terceiros decorrentes 
contrato. Além disso, a ocorrência de irregularidades não implica em corresponsabilidade da contratante.

A avaliação da qualidade e da adequação dos serviços ocorrerá a cada entrega de produtos previstos nas OFs, e será realizada pelo Fiscal Técni
indicadores definidos neste documento, a par�r dos registros das demandas man�dos pela CONTRATANTE. Para avaliar a qualidade dos serviços prest

A execução de serviços deverá atender ao ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO estabelecido pelo indicador abaixo. A CONTRATADA estará sujeita, garan�
defesa, às sanções administra�vas em função dos indicadores ob�dos abaixo da faixa de ajuste.

Os chamados de suporte especializado são des�nados à elaboração de diagnós�co, avaliação e tunning de ambiente, resolução de problemas, cust
documentação de procedimentos ou para implementar procedimentos de evolução de versão de so�ware e aplicação de melhorias e correções. R
Ordem de Serviço atendido, de acordo com sua especificação.

Níveis de serviços são critérios obje�vos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade aferir e avaliar fatores como qualidade, desempenho e disp
mensurar esses fatores serão u�lizados indicadores relacionados à severidade e ao estado dos chamados, para os quais foram estabelecidas 
cumpridas pela contratada e SDE-DF conforme tabelas adiante.

Indicadores Operacionais:

Indicador Forma de Cálculo Unidade d

Tempo de Início de Atendimento de

Chamado
Data/Hora de início do atendimento do chamado - Data/Hora da abertura do chamado Dias Úteis

Tempo de Solução de Chamado Data de entrega da OS - Data/Hora de início do atendimento do chamado Dias Úteis

Tempo de Aceite pela SDE-DF Data de aceito do chamado - Data de entrega do chamado Dias Úteis

Taxa de Rejeição de Serviços Σ (Número de rejeições de chamado entregues no período) / Σ (número de chamados do período) Valor

Cálculo de “dias úteis” é realizado com base na diferença entre a data final e a data inicial da contagem de prazo, considerando apenas os dias úteis 
São excluídos da contagem sábados, domingos, feriados e pontos faculta�vos;

Data/hora de abertura do chamado é a data/hora de criação do chamado no sistema de gestão de chamados, ou, no caso de indisponibilidade do s
telefônica ou e-mail enviado. No caso de chamados suspensos e reabertos será considerada a úl�ma data/hora de reabertura do chamado;

Data/hora de início do atendimento do chamado” é a data/hora de início efe�vo dos serviços para solução do chamado, registrada quando da mudan
“em atendimento.
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Data/hora de entrega da OS é a data/hora de conclusão dos serviços e entrega do chamado para aceite da SDE-DF, registrada no sistema de ge
mudança de estado do chamado para “entregue”

Períodos de suspensão de atendimento autorizados pelo contratante não serão computadas dentro dos tempos calculados;

Indicadores de nível de serviço serão calculados com base nos chamados a serem faturados por período;

Sempre que houver quebra dos níveis de serviço aqui especificados, a SDE-DF poderá emi�r oficio de no�ficação à contratada, que terá prazo máxim
apresentar as jus�fica�vas para as falhas verificadas. Caso não haja manifestação da contratada dentro desse prazo ou caso a SDE-DF entenda serem i
será iniciado processo de aplicação das sanções previstas.

Para o aceite dos chamados, será feita a comparação entre os produtos entregues e os produtos descritos na ordem de serviço, considerando tamb
que forem exigidos. Se os produtos entregues não atenderem às caracterís�cas especificadas na ordem de serviço, o chamado será rejeitado.

Avaliação do Serviço:

Os serviços serão avaliados em reuniões de fechamento mensal e, a critério da SDE-DF, em reuniões extraordinárias convocadas especificamen
considerará os indicadores e metas estabelecidos e alcançados, bem como o cumprimento das demais exigências contratuais.

Nas reuniões de avaliação serão discu�dos aspectos relacionados à qualidade dos serviços e serão formuladas recomendações técnicas, administra�va
con�nua da qualidade dos serviços.

Documentação dos Serviços:

Para que o chamado seja considerado concluído e possa ser entregue pela contratada para avaliação da SDE-DF, os serviços executados devem ser ad
no formato e em meio indicado pela SDE-DF, o que pode compreender a atualização de wiki e outras bases de conhecimento. A documentação e
suficiente para esclarecer os procedimentos executados e permi�r que servidores da SDE-DF possam repe�r tais procedimentos no futuro.

Caso seja necessária a elaboração de documentação extensa e detalhada dos procedimentos executados, incluindo jus�fica�vas técnicas, esclarec
gráficos e orientações complexas, a SDE-DF aceitará a entrega do chamado com documentação simplificada e poderá solicitar à contratada a elaboraçã
por meio da abertura de um chamado.

Metodologia de Avaliação da Qualidade e da Adequação (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a"):

Será observada, durante o processo de avaliação da solução, a aderência às condições, prazos e conteúdos previstos neste planejamento;

Aferir o atendimento aos níveis de serviços estabelecidos no ANEXO “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS.

Mecanismos de Inspeção e Avaliação da Solução (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a", Item 1):

Qualquer não conformidade deverá ser registrada e sanada imediatamente, sendo o ônus decorrente da subs�tuição de responsabilidade da em
serviços.

Havendo conformidade com os requisitos constantes no Edital, ANEXO “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS, o fiscal técnico rec
procedimentos administra�vos necessários e emi�rá o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - ANEXO "E".

Da Adoção de Ferramentas Computacionais ou não (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a", Item 2):

Conforme “De Implantação” (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso II, Alínea "c").

Dos Elementos Necessários a Gestão de Controle (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a", Item 3):

Vide item 9. Documentação Mínima Exigida (IN. 04/2014, Art. 19, Inciso I, Alínea "b").

Os elementos necessários à gestão de controle do contrato seguiram estudo realizado de acordo com a Análise de Riscos.

Das Verificações e Roteiros de Testes (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a", Item 4):

Vide ANEXO “A” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS

Inspeções e Diligências (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a", Item 5):

A SDE-DF poderá, se julgar necessário, realizar inspeções e diligências no ambiente da CONTRATADA a fim de garan�r que a mesma esteja em cond
pretendidos de acordo com a qualidade exigida pela SDE-DF e em conformidade com o disposto na NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego – MT
DSST nº 01/2005 do mesmo órgão.

Fixação de Valores e Procedimentos para Retenção ou Glosa (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso III):

Nos termos do ar�go 36, § 6°, da Instrução Norma�va SLTI/MPOG n° 02, de 2008, e demais normas per�nentes, será efetuada a retenção ou glosa 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada:

Não produziu os resultados acordados.

Deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida.

Deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou com qualidade ou quan�dade inferior à dem

Antes do pagamento, a SDE-DF verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da contratada no SICAF e/ou nos sí�os o
ser impresso, auten�cado e juntado ao processo de pagamento.

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária.

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

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado 
vigente aplicável à matéria.

7.2
As inspeções e testes também poderão ser realizados nas instalações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrit
no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, no 900, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70712–030, sem custos adicionais para o Contratante.

9. ENTREGA E DOCUMENTOS

Ro�nas de Execução (IN. 04/2014, Art. 19, Inciso I):

Após a assinatura do contrato, será realizada uma reunião inicial entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, a ser agendada pelo gestor do contrato, i
local na sede da SDE- DF com o obje�vo de iden�ficar as expecta�vas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas No Edital e no Con
entrega dos itens 1 a 3 seguem o prazo conforme os termos desse documento, independente da ocorrência desta reunião. O não comparecimento p
definido a aceitação de todos os termos deste.

A CONTRATADA deverá fornecer nesta reunião os seguintes documentos:
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Carta de apresentação do Preposto, contendo no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a
como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, lega
ao andamento contratual

Deverão par�cipar dessa reunião o Gestor, Fiscais Técnico, Requisitante e Administra�vo, bem como, o Preposto da CONTRATADA;

Prazos, Horários e Local de Entrega (IN. 04/2014, Art. 19, Inciso I, Alínea "a"):

A entrega dos manuais, so�ware, equipamentos de impressão e acesso para uso do apoio e suporte técnico em garan�a e informações deverá ser fei
contados da data de assinatura do contrato.

Os itens deverão ser entregues à CONTRATANTE de segunda-feira a sexta-feira, de 9 h às 12 h ou de 14 h às 17 h no endereço: Setor Comercial Norte, 
Norte, Brasília/DF, CEP: 70712–030 ou em local posteriormente indicado pela CONTRATANTE, desde que dentro dos limites do Distrito Federal, em dia

Documentação Mínima Exigida (IN. 04/2014, Art. 19, Inciso I, Alínea "b"):

No ato de fornecimento do objeto, a CONTRATADA deverá entregar a seguinte documentação mínima:

Fornecer a documentação técnica completa e atualizada dos produtos adquiridos, contendo manuais do fabricante, guias de instalaçã
auten�cidade, guias de instalação, inicialização, operação, adequação, mensagens auxiliares para solução de problemas, diagnós�cos, especi
per�nentes, sempre em suas versões originais, todos redigidos preferencialmente em português do Brasil ou, excepcionalmente, em inglês;

A documentação poderá ser disponibilizada em site do fabricante, com acesso liberado ao Contratante;

Fornecer ao Contratante, sem ônus adicional, mídias contendo os produtos objeto deste contrato, caso não seja possível efetuar o “download”
do fabricante;

Disponibilizar ao Contratante acesso ao site que contenha Base de Conhecimento do fabricante sobre os produtos contemplados no objeto do a

Procedimentos e Critérios de Aceitação (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso I):

O aceite dos equipamentos de impressão deverá ser efetuado por servidores designados pelo acompanhamento e fiscalização do contrato.

Os bens deverão ser aceitos, mediante elaboração de documento da seguinte forma:

Termo de Recebimento Provisório - Anexo "E", no ato da entrega dos produtos e dos documentos fiscais, para posterior verificação da con
especificação exigida;

Termo de Recebimento Defini�vo - Anexo "F", verificado o cumprimento de todos os requisitos e de acordo com os critérios de aceitação defi
defini�vo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da no�ficação do Termo de Recebimento Provisório e solicitará a emissão da nota fiscal ou

A SDE-DF rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens e serviços em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

12.1
SERVIÇOS DECORRENTES

Todas as observações sobre serviços decorrentes (garan�a e suporte técnico), estão descritas na Seção 8 – Especificações Técnicas, do Edital.

13.2
O texto constante no item 13.2 das CGC (Condições Gerais do Contrato) fica subs�tuído pelo texto a seguir:

Essa Garan�a permanecerá válida por 48 (quarenta e oito) meses contados da emissão pelo Contratante do Termo de Recebimento Defini�vo.

14.1

PAGAMENTO

O pagamento dos Bens e Serviços deverá ser feito como segue:

Item Descrição
Valor
Total
(R$)

Forma de Pagamento

1 a
3

Equipamentos de
impressão e so�ware [inserir] 100% (cem) por cento do valor total do item, após a entrega dos equipamentos de impressão e so�

compõe a solução, com a emissão do Termo de Recebimento Defini�vo

A SDE-DF poderá deduzir do montante a pagar e do montante depositado como garan�a valores correspondentes a multas ou indenizações – item
devidas pela CONTRATADA, decorrentes de penalidades aplicadas nos termos do Contrato.

14.3 Forma de Pagamento (IN. 04/2014, Art. 19, Inciso IV):

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados da data da emissão do Termo de Recebimento Defini�vo, após apresentação da Nota Fiscal/
pelo fiscal do contrato, mediante depósito em conta bancária indicada pela CONTRATADA.

A previsão de que, pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo o ar�go 6º do Decreto distrital nº 3
exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da no�ficação do Termo de Recebime

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação fin
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipót
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critér

Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que iden�ficada má-fé ou incapacidade de corrigir a situação
débito será realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Persis�ndo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual em execução, nos autos dos processos adm
assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATAD
junto ao SICAF.

Somente por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer cas
órgão ou en�dade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
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A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tribu
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de docume
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Para que sejam efetuados os pagamentos, o contratado deverá estar em situação de regularidade fiscal e trabalhista, observando-se o disposto n
Decreto DF nº 32.598/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.

REAJUSTAMENTO

Não caberá reajustamento aos valores deste contrato.

15
ORDENS DE MODIFICAÇÃO

Qualquer reclamação do Contratado referente às ordens de modificação deverá ser feita dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

17

SUB-ROGAÇÃO

O Contratado não poderá sub-rogar para outrem, total ou parcialmente, os direitos e obrigações assumidas por força deste contrato.

Bem como, não poderá subcontratar para outrem, total ou parcialmente, a execução do objeto deste contrato.

16
ADITAMENTOS CONTRATUAIS

Os aditamentos contratuais devem observar as regras e limites previstos no ar�go 65 da Lei Federal no 8.666/93.

19 MULTAS

O texto constante no item 19.1 das CGC (Condições Gerais do Contrato) é subs�tuído pelo texto como segue:

Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, regulamentado pelo Decreto Nº 26.851, de 30 de 
que:

inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

ensejar o retardamento da execução do objeto;

fraudar na execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo;

cometer fraude fiscal;

não man�ver a proposta.

O atraso injus�ficado para cada etapa de serviço previsto no Cronograma sujeitará a licitante adjudicatária às seguintes multas, conforme fixado no D
30/05/2006, alterado pelos Decretos no 26.993, de 12/07/2006 e no 27.069, de 14/08/2006:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do material ou execução de serviços, calculado sobre o montan
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do material, ou execução dos serviços calculados desde o primeiro d
das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do Contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) di
valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
deste subitem;

15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dent
Administração, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula, exceto prazo de entrega.

Quando o atraso ou inexecução ocorrer por comprovado impedimento ou por mo�vo de reconhecida força maior, devidamente jus�ficados, a 
penas.

Além das multas especificadas acima, no caso de atraso injus�ficado para cada etapa de serviço previsto no Cronograma, a licitante adjudicatária
sanções de advertência, suspensão e de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público, conforme previsto no referido Decreto Distrit
alterado pelos Decretos no 26.993, de 12/07/2006 e no 27.069, de 14/08/2006, e alterações posteriores.

A incidência das glosas advindas dos níveis mínimos de serviço exigidos poderão ser aplicadas juntamente com as sanções e penalidades, facultada a
no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

A CONTRATADA ficará sujeita, com fundamento nos ar�gos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a penalidades, nos casos de inexecução total ou parcial do obje

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução parcial (imperfeita), mora de execução e inadimplemento contratual, a CONTRA
seguintes penalidades:

A declaração de impedimento para licitar com a Administração Pública dar-se-á pela autoridade máxima do órgão CONTRATANTE nos termos da

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

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, 
CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante será descrede
prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.

Pela inexecução total ou parcial do previsto no contrato ou pelo descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá, garan�da 
gravidade da ocorrência, aplicar à CONTRATADA as sanções administravas conforme disposto no Decreto no 26.851, de 30 de maio de 2006, sem 
penais previstas na Lei no 8.666/93.

Tabela de Grau de Sanções Administra�vas (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso IV, Alínea "c"):
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Além das sanções previstas anteriormente, a CONTRATADA estará sujeita aos critérios de sanções abaixo, conforme o grau corresponde:

Graus de Sanções Administra�vas

Grau Correspondência

01 Advertência escrita

02 Multa de 0,2% sobre o valor do Contrato

03 Multa de 0,3% sobre o valor do Contrato

04 Multa de 1% sobre o valor do Contrato

 

As glosas nos pagamentos a que se sujeita a CONTRATADA terão como referência:

Referência para Sanção

Descrição da Referência Grau

Permi�r a presença de empregado sem crachá nos locais onde haverá a entrega do objeto Por ocorrência 01

Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força maior ou caso fortuito, a entrega do objeto Por ocorrência 03

Manter empregado sem qualificação exigida na execução do objeto Por ocorrência 02

Não subs�tuir, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto na execução do objeto, seja por
incapacidade técnica, a�tude inconveniente, falta de urbanidade ou que venha a transgredir as Normas disciplinares
do órgão

Por ocorrência 02

Acumular 02 (duas) advertências no período de 12 (doze) meses Por ocorrência 02

Acumular 05 (cinco) advertências no período de 12 (doze) meses Por ocorrência 03

Não zelar pelas instalações do órgão Por ocorrência 01

Não efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas à execução do objeto Por ocorrência 03

Na hipótese de rescisão contratual por inexecução total do objeto Por ocorrência 04

Na hipótese de descumprimento da garan�a do objeto Por ocorrência 03

Não apresentar documentação exigida da empresa ou dos profissionais
Por

documento 01

Deixar de prestar quaisquer informações solicitadas no prazo es�pulado Por ocorrência 01

Deixar de realizar transferência completa dos conhecimentos empregados na execução do objeto Por ocorrência 02

Deixar de realizar transição plena do objeto, com total transferência de conhecimento Por ocorrência 02

20, 21 e
22

RESCISÃO

A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para 
Lei no 8666/93) e desde que não se configure caso de rescisão unilateral do contrato.

24.2

SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

(a) Mediação administra�va: Fica definido que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF irá dirimir, no âm
dúvida surgida entre a Contratante e o Contratado.

(b) Foro: Fica eleito o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil para dirimir qualquer li�gio surgido entre a Contratante e o Contratado.

26.1 NOTIFICAÇÕES

Os endereços para no�ficações são os seguintes:

Contratante: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF, localizada no Setor Comercial Norte, Quadra 2
Brasília/DF, CEP: 70712–030.

Contratado: SHC Norte CL Quadra 108 Bloco 108 B Lojas 46 e 50 Parte A 46/50, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.744-520.

Papéis e Responsabilidades (IN. 04/2014, Art. 19, Inciso I, Alínea "c"):

Durante a vigência contratual exis�rão os seguintes papéis com as seguintes responsabilidades:

Item Papel Responsabilidade

1 Gestor           /
Fiscal
Requisitante

Orientar e coordenar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratual, prazos e condições estabelecido

Fiscalizar o contrato do ponto de vista da funcionalidade da solução de tecnologia da informação

Exigir da CONTRATADA o exato cumprimento do objeto contratado, nos termos e condições previstos no contrato, in
acessórias;

Manter histórico de execução contratual, contendo todos os fatos e ocorrências;
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Efetuar o recebimento defini�vo do objeto e o atesto da nota fiscal;

Analisar e manifestar-se sobre jus�fica�vas e documentos apresentados pela CONTRATADA por atraso ou descumprimento d

Na hipótese de descumprimento total ou parcial do objeto ou de disposição contratual, adotar imediatamente as medidas o
necessárias à no�ficação da CONTRATADA para o cumprimento das obrigações contratuais;

2 Fiscal Técnico

Fiscalizar tecnicamente o contrato;

Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento do objeto, termos e condições previstos no contrato e 

Prestar à CONTRATADA orientações e esclarecimentos necessários à execução do objeto contratual;

Anotar em registro próprio ou formulário equivalente e comunicar ao gestor do contrato eventuais intercorrências opera
para a respec�va solução, bem como orientações, esclarecimentos e solicitações verbais efetuados à CONTRATADA;

Efetuar o recebimento provisório do objeto contratado;

Assessorar o recebimento defini�vo, cer�ficando-se que o objeto fornecido atende a todos os requisitos técnicos e es
qualidade, preços e prazos entre outras condições previstas no contrato e seus anexos;

3 Fiscal
Administra�vo

Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administra�vos;

A gestão, acompanhamento e fiscalização de que trata esta cláusula serão exercidos no interesse exclusivo da administraçã
algumas as responsabilidades da CONTRATADA, inclusive perante terceiros.

4 Preposto

Acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à CONTRATANTE, incumbido de receb
responder as principais questões técnicas, legais e administra�vas referentes ao andamento contratual;

Realizar a gestão administra�va e legal do contrato e pela interlocução com o Gestor do Contrato da SDE-DF;

É dele a responsabilidade de consolidar, mensalmente os Termos de Recebimento;

Atender prontamente e dentro do prazo es�pulado quaisquer exigências do Gestor inerentes ao objeto do Contrato, sem qu
extra para a SDE-DF;

Estar apto a prestar tempes�vamente todas as informações (por meio de documentos impressos ou digitais) sobre as regula
empresa, bem como a manutenção de todos os requisitos contratuais. Irregularidades administra�vas ou contratuais poderã

Supervisionar todos os processos do trabalho, garan�ndo a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento dos
estabelecidos;

Gerenciar o cumprimento de prazos e prioridades estabelecidos; Gerenciar e acompanhar o desempenho da prestação de se

A CONTRATANTE deverá nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contr
o Preposto.

Mecanismos Formais de Comunicações (IN. 04/2014, Art. 19, Inciso III):

A CONTRATADA deverá propor um Plano de Comunicação com o SDE-DF, por meio de documentação, a qual deverá ser aprovada e aceita pelo Gestor 

São mecanismos formais de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE:

E-mails: forma rápida de comunicação para tratar de informações pouco crí�cas;

Oficios: Comunicação para tratar de assuntos gerais;

OF - Ordem de Fornecimento: elaborada, por demanda, pela CONTRATANTE e encaminhada à CONTRATADA;

Termo de Aceite Provisório: termo elaborado pela CONTRATANTE e encaminhado à CONTRATADA;

Termo de Aceite Defini�vo: termo elaborado pela CONTRATANTE e encaminhado à CONTRATADA.

Toda a comunicação entre a Administração Pública e a CONTRATADA deverá ser sempre formal como regra, exceto em casos excepcionais qu
comunicação.

Será u�lizado o procedimento de abertura de OF - Ordem de Fornecimento para as comunicações formais por meio de canal definido entre as partes.

A CONTRATADA poderá ofertar um modelo de ordem de serviço para aprovação pela comissão de recebimento, onde constem, no mínimo, os campos

Nº da ordem de serviço;

Nº do contrato administra�vo;

Data da prestação dos serviços;

Descrição dos serviços a serem executados;

Unidade de medida e Quan�dade;

Indicadores contratuais exigidos;

Prazo e local de execução dos serviços;

Disponibilidade dos serviços;

Deve ser assinada e carimbada pelo Gestor e Preposto do contrato.

 De Implantação (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso II, Alínea "c"):

A reunião inicial é o marco que firma o relacionamento entre a empresa contratada e a Diretoria de Tecnologia e Informação da SDE (DITEC).

Esta reunião deverá ocorrer em até 15 dias após a assinatura do contrato.

O agendamento desta reunião é responsabilidade da Gestor do Contrato. Nesta reunião, serão tratados os seguintes assuntos:

Apresentação do preposto da empresa pelo representante legal da contratada;

Entrega, por parte da contratada, do termo de compromisso e do termo de ciência;

Esclarecimentos rela�vos a questões operacionais, administra�vas e de gestão do contrato;

Apresentação do Plano de Inserção - ANEXO "I";

Apresentação do Plano de Fiscalização - ANEXO "J"
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Entrega dos equipamentos;

Elaboração do Plano de Fiscalização da contratada, pelo Gestor do Contrato e pelos Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do Contrato, obser
18, 19 e 20 da IN Nº 04/2014 e a proposta da contratada, contemplando, no mínimo:

O refinamento dos procedimentos de teste e inspeção detalhados no Modelo de Gestão do contrato, para fins de elaboração dos Termos
Defini�vo;

Configuração e/ou criação de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e acompanhamento dos indicadores; e

Refinamento ou elaboração de Listas de Verificação e de roteiros de testes com base nos recursos disponíveis para aplicá-los.

 DEVERES E RESPONSABILIDADES (IN. 04/2014, Art. 18):

Da Contratante (IN. 04/2014, Art. 18, Inciso I):

 

a) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, c
da IN nº 04/2014;

b) Encaminhar formalmente a CONTRATADA a demanda, por meio de Ordem de Serviço ou Fornecimento de Bens, de acordo com
Contrato, observando-se o disposto no arts. 19 e 33 da IN nº 04/2014;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de bens realizados em desacordo com o Contrato, observando-se o disposto n

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, atestar as notas fiscais/faturas rela�vo à entrega do objeto e o seu aceite.

e) Aplicar à CONTRATADA as sanções administra�vas regulamentares e contratuais.

f) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato;

g) No�ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a

h) No�ficar a CONTRATADA, por escrito, garan�da a prévia defesa, sobre aplicação de penalidades em caso de descumprimento total ou

i) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

j) Verificar a regularidade da situação fiscal da Contratada antes de efetuar o pagamento;

k) Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o preço, os prazos e as condições es�puladas no Contrato.

l) Exercer a gestão e fiscalização dos serviços por Servidor, especialmente designado, na forma prevista no caput do Ar�go 67, da Lei nº.

m) Para fins de fornecimento de bens a CONTRATANTE deverá exigir na proposta da LICITANTE classificada em primeiro lugar, a descriç
5, para comprovação de atendimento das especificações técnicas con�das neste Edital.

n) O presente TERMO não implica a concessão, pela parte CONTRATADA à parte CONTRATANTE, os direitos de propriedade intelectual
de Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, o código-fonte de ap
e as bases de dados.

o) Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas, ob
da IN 04/2014 SLTI/MPOG.

p) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato; e

q) Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação.

r) No�ficar, formal e tempes�vamente, à CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades e inconformidades observadas durante a exec
CONTRATADA as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, 
oriundo de Ata de Registro de Preços;

s) Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas como fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação;

Da Contratada (IN. 04/2014, Art. 18, Inciso II):

 

a) Designar formalmente um preposto quando da assinatura do contrato para representá-la junto à CONTRATANTE e responder pela fie

b) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução do objeto contratual. A ação o
fiscalização da SDE-DF não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução do contrato;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dono na execução 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do Contrato;

d) Comunicar ao representante fiscal da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas de execução
fatos que possam prejudicar a fiscalização e execução do Contrato, propiciando todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de T
contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida

e) Manter durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

f) Manter durante toda a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qual
Solução de Tecnologia da Informação;

g) Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os meios necessários para comprovação da qualidade dos bens, permi�ndo a verificaçã
especificações e exigências do Edital e do Contrato;

h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) 
Contrato;

i) Manter a produ�vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação durante a execução do con
I, alínea “g”;

j) Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins de comprovação de atendimento das especifi

k) Ceder, quando for o caso, os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia da Informação sobre os
produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, à Administração;

l) Vide em ITEM 7. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
direitos de propriedade intelectual.

m) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço
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n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação espe
transfere responsabilidade à CONTRATANTE;

o) Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do cont
constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste Contrato;

p) Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

q) Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de q
u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

r) Manter a produ�vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação durante a execução d
inciso I, alínea “g” da IN 04/2014.

 

A Contratada deverá observar o que preconiza a Lei Distrital no 5.448/2015:

É vedado o emprego de conteúdo discriminatório contra a mulher, que incen�ve a violência contra a mulher, que exponha a mulher a constran
represente qualquer �po de discriminação, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, nos term
2015 (regulamentada pelo decreto no 38.365/2017).

 

MEIO AMBIENTE

A Contratada deverá observar, no que couber, o que preconiza a Lei Distrital no 4.770/2012 que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambienta

Em conformidade com o Decreto no 7.746/2012, que regulamenta 
o Art. 3o, da Lei no 8.666/93 e estabelece a implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Públi
indireta, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares, conforme declaração anexa a

 

PUBLICAÇÃO E REGISTRO

A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia ú�l do mês 
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Fede

Conforme dispõe a Lei Distrital no 5.575/2015, a súmula dos contratos e adi�vos celebrados pelo Distrito Federal deverão ser publicados no Portal d
de sua publicação no Diário Oficial do DF.

 

TRABALHO DE MENORES

O uso ou emprego da mão de obra infan�l cons�tui mo�vo para a rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabív
no 5.061 de 2013.

A comprovação de não u�lização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesse
aprendiz, a par�r de quatorze anos é requisito para habilitação nas licitações, nos termos do ar�go 27, inciso V, da Lei Federal no 8.666 de 1993.

 

SEÇÃO 6 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

O Concorrente vencedor deverá apresentar documentação válida para a assinatura do Contrato, conforme a relação dos documentos a seguir:

Comprovante de que o Concorrente vencedor é parceiro autorizado do fabricante e que possui em seu quadro de funcionários, ou de empresa do grupo,
profissional cer�ficado pelo fabricante.

Comprovante de que o Concorrente vencedor que está autorizada pela contratada a assinar, com a SDE-DF, o contrato objeto desta licitação.

Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial.

Comprovação de Inscrição no CNPJ.

Cer�dão da Dívida A�va – Nega�va – Junto ao GDF.

Cer�dão de Nega�va Débitos Junto ao GDF.

Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e a Dívida A�va da União.

Cer�ficado de Regularidade do FGTS – CRF.

Cer�dão Nega�va de Débitos Tributários da Dívida A�va Estadual.

Cer�dão Nega�va de Débitos de Tributos Mobiliários Inscritos em Dívida A�va CND-DA.

Cer�dão Nega�va de Débitos de Tributos Imobiliários Estadual.

Cer�dão de Tributos Mobiliários de Estadual.

Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas.

Guias e comprovantes de recolhimento do INSS, ISS e FGTS.

Declaração de que a empresa atende aos critérios de sustentabilidade ambiental [conforme modelo em anexo]

Esta Cláusula 12, Serviços Decorrentes é exemplifica�va, a adaptação às peculiaridades dos Bens a serem fornecidos deverá constar dos Dados do Contrato

. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Prá�cas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo
de inves�gação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre ins�tuições financeiras internacionais.

. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (u�lizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é
aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir
experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo
Mutuário.

 

 

 

ANEXO

 

http://www.iadb.org/integrity
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 

 

Avant Tecnologia e Informá�ca LTDA inscrita no CNPJ Nº : 30.649.749/0001-25, com sede no SHC Norte CL Quadra 108 Bloco 108 B Lojas 46 e 50 Parte A 46/50,
Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.744-520,  por intermédio de seu representante legal, o Sr. Lucas Ribeiro Ganem infra-assinado, portador do CPF nº 866.374.951-
15, DECLARA expressamente que:

 

a) Atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2 o , da Lei Distrital no 4.770/2012, em conformidade com o Decreto no 7.746/2012, que
regulamenta o Art. 3 o , da Lei no 8.666/93 e estabelece a implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração
Pública do Distrito Federal direta e indireta, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

 

Brasília/DF, 23 de julho de 2021.

 

 

LUCAS RIBEIRO GANEM

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO - Matr.0277291-4,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em 23/07/2021,
às 12:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS RIBEIRO GANEM, Usuário Externo, em
04/08/2021, às 10:01, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 66288088 código CRC= BFB3E647.
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