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CONTRATO N° 008/2017 
	

c:q 
PROCESSO N° 000.068/2017 

CONTRATO PARA PRESTAPAO DE SERVIPOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAPAO, CARIMBO 
DE TEMPO, QUE ENTRE SI FAZEM A 
FUNDAPAO 	DE 	PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR POBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRESP — 
EXE E 0 SERVIc0 FEDERAL DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS — SERPRO. 

A FUNDAPAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no Edificio 
Corporate Financial Center - SON - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 203/204 
— Brasilia/DF, CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Diretora de 
Administracao, a Sra. MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, brasileira, 
solteira, portadora da Carteira de ldentidade n° 1.870.124, expedida pela SSP/DF, 
inscrita no CPF sob o n° 456.308.794-72, cargo para a qual foi nomeada por meio 
da Resolucao n° 58/2015 do Conselho Deliberativo, de 14/05/2015 e por seu 
Gerente de Patrim6nio e Logistica, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, 
brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° 130.896 — SSP/MS, inscrito 
no CPF sob o n° 099.533.531-15, cargo para o qual foi nomeado por meio da 
Portaria/Funpresp-Exe/Dirad n° 19 de 16 de maio de 2013, ambos residentes e 
domiciliados em Brasilia/DF, na forma da competOncia contida no anexo I da politica 
de alcadas, aprovada pela Resolucao CD/Funpres-exe n° 33/2014 de 30 de junho 
de 2014, e de outro lado o SERVIg0 FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS — SERPRO, empress pUblica federal, corn sede no SGAN, Quadra 601, 
Modulo V, Brasilia/OF, CEP: 70836-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
33.683.111/0001-07, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
por seu Superintendente de Relacionamento corn Clientes, o Sr. BRUNO 
FERREIRA VILELA, portador da cedula de identidade n° 22.8042.707, expedida 
pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°792.956.651-04 e por seu Gerente de 
Departamento, o Sr. ALYSSON MAGALHAES DA COSTA, portador da carteira de 
identidade n° 6.377.246, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o no 
029.037.906-71, resolvem celebrar o presente Contrato corn fulcro nos principios do 
direito pUblico, em conformidade corn o que consta do Processo Administrativo n° 
000068/2017, na Instrugao Normativa SLTI/MP n° 02/2008 e no inciso II do art. 24 
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da Lei no 8.666/1993, nas demais legislacOes correlatas, aplicando-se 
supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as disposicOes do direito 
privado, mediante os dispositivos da Lei n° 8.666/1993 e da Lei no 10.406/2002 
(C6digo Civil Brasileiro) e suas alteracoes e de acordo corn as condicOes que 
reciprocamente outorgam e aceitam, conforme as clausulas e condicOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

0 objeto do presente instrumento é a contratacao de servicos de Certificacao Digital 
— Carimbo de Tempo — que sera° prestados nas condicOes estabelecidas neste 
Contrato e na Proposta Comercial SERPRO/MP N°181/2017. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIPAO DOS SERVIcOS 

0 objeto deste Contrato consiste no fornecimento, emissao, gerenciamento e 
servico de registro de certificados digitais conforme a Proposta Comercial 
SERPRO/MP N° 181/2017. 

Paragrafo Cinico — 0 SERPRO nao fornece tokens isoladamente e somente emite 
certificados em Tokens homologados pela ICP — Brasil. No site do ITI 
(http://www.iti.gov.br/index.php/servicos/homologacoes/85-servicos/1361-processos-
de-homologacao),  onde estao relacionados todos os dispositivos homologados. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS NNE'S DE SERVIc0 (ANS) 

0 servico atendera aos seguintes niveis acordados: 

INDICADOR DEFINIcA0 
FORMULA DE 

CALCULO AFERIcA0 
NiVEL 

ACORDADO DESCONTO 

IDl 

Disponibilidade 
de LCR (Lista 
de Certificados 

Revogados) 

Percentual de 
Disponibilida- 
de da LCR da 
AC (Autorida- 
de Certifica- 
dora) para 
consultas 

1D5 = (1 - TI / 
(TDC - IJ)) x 100 
Onde: 
TI = Tempo total 
de Indisponibilida-
de;  
TDC = Tempo de 
Disponibilidade 
Contratada; 
IJ = Indisponibili-
dade Justificada. 

Relatorio de 
Ateste 

99,00% 

- De 1,1% a 2,0% de 
indisponibilidade des-
canto de 0,5% so-
mente sera aplicado 
quando ocorrer par 
tres meses consecuti-
vos. 
- Entre 2,1% e 2,9% 
de indisp. no nnes, 
desconto 0,5% 
- Entre 3,0% e 5,9% 
de indisp. no mes, 
desconto de 2,0% 
- Acima de 6,0% de 
indisp. no mes, des-
conto de 3,0% 
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INDICADOR DEFINIcA0 FORMULA DE 
CALCUL° 

AFERIcA0 NIVEL 
ACORDADO 

DESCONTO 

     

     

ID2 

Disponibilidade 
da AC 

Percentual de 

de da AC 
para solicita- 
gao de certifi- 
cado, aprova- 
gao pelo AGR 

(Agente de 
Registro) e 
emissao ou 

revogageo do 
certificado e 
emissao de 
suas LCR 

1D6 = (1 - TI / 
(TDC - IJ)) x 100 
Onde: 
TI = Tempo total 
de Indisponibilida- 
de  . 

TD
'
C = Tempo de 

Disponibilidade 
Contratada; 
.. . 
I 	Indisponibili- J 
dade Justificada. 

RelatOrio de 
Ateste 

00 nn 4  
'''''°'' 

- De 1,1% a 2,0% de 
indisponibilidade des-
conto de 0,5% so-
mente sera aplicado 
quando ocorrer por 
tres meses consecuti-
vos. 
- Entre 2,1% e 2,9% 
de indisp. no mes, 
desconto 0,5% 
- Entre 3,0% e 5,9% 
de indisp. no mes, 
desconto de 2,0% 
- Acima de 6,0% de 
indisp. no mes, des-
conto de 3,0% 

ID3 

Disponibilidade 
do Servigo de 
Carimbo de 

Tempo 

Percentual de 
Disponibilida- 
de do servigo 
24 horas, 7 

dias na sema- 
na 

1D8 = (1 - TI! 
(TDC - IJ)) x 100 
Onde: 
TI = Tempo total 
de Indisponibilida-
de. 

' 
TDC = Tempo de 
Disponibilidade 
Contratada; 
IJ = Indisponibili-
dade Justificada. 

RelatOrio de 
Ateste 

99,00% 

- De 1,1% a 2,0% de 
indisponibilidade des-
conto de 0,5% so-
mente sera aplicado 
quando ocorrer por 
tres meses consecuti-
vos. 
- Entre 2,1% e 2,9% 
de indisp. no mes, 
desconto 0,5% 
- Entre 3,0% e 5,9% 
de indisp. no mes, 
desconto de 2,0% 
- Acima de 6,0% de 
indisp. no mes, des-
conto de 3,0% 

ID4 

Disponibilidade 
da Pagina de 

Publicagao das 
Politicos da 

ACT (Autorida- 
de de Carimbo 

de Tempo) 

Percentual de 
Disponibilida- 
de do servigo 

.
24 horas

' 
 7 

dos na sema- 
na 

1D9 = (1 - TI / 
(TDC - IJ)) x 100 
Onde: 
TI = Tempo total 
de Indisponibilida- 
de; 

 

TDC = Tempo de 
Disponibilidade 
Contratada; 
IJ = Indisponibili-
dade Justificada. 

._., 	, 	. 
K elatono de 

Ateste 
99,00% 

- De 1,1% a 2,0% de 
indisponibilidade des-
conto de 0,5% so-
mente sera aplicado 
quando ocorrer por 
tres meses consecuti-
vos. 
- Entre 2,1% e 2,9% 
de indisp. no mes, 
desconto 0,5% 
- Entre 3,0% e 5,9% 
de indisp. no mes, 
desconto de 2,0% 
- Acima de 6,0% de 
indisp. no mes, des-
conto de 3,0% 
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INDICADOR DEFINICAO FORMULA DE 
CALCULO 

AFERICAO NiVEL 
ACORDADO 

DESCONTO 

      

Al 

IA1 = ( 1 - QAFP / 
QAR ) x 100 

- De 20 a 25% de nao 
cumprimento de pra-
zo, desconto de 0,5% 
somente sera aplica-
do quando ocorrer por 
tres meses consecuti-
vos. 

Percentual de Onde: - Entre 25,1 e 30% de 
Atendimento atendimentos QAFP = Quantida- nao cumprimento de 
Concluido no concluidos no de de Atendimen- 

Relatorio de 
80,00% prazo no mes, desc. 

Prazo prazo ao Ion- 
go do mes. 

tos Fora do Prazo; 
OAR = Quantida- 
de de Atendimen- 
tos Realizados. 

Ateste 
0,5% 
- Entre 30,1% e 35% 
de nao cumprimento 
de prazo, desconto de 
1,0% 
- Acima de 35,1% de 
nao cumprimento de 
prazo, desconto de 
1,5% 

Paragrafo Primeiro - Eventuais descontos por descumprimento de nivel minima de 
servico incidirao apenas sabre a parcela inadimplida do servico. 

Os valores que serao apresentados nas faturas sera° liquidos, isto é, ja 
contemplarao o desconto por descumprimento de nivel minima de servico. 

A discriminacao dos descontos sera informada no relatOrio de ateste. 

Em funcao de eventuais limitacoes nos leiautes dos modelos de notas fiscais de 
cada municipio/estado, informacties que vinculem a Nota Fiscal/Fatura ao Contrato, 
bem coma outras de interesse da FUNPRESP-EXE, deverao constar em fatura e/ou 
relatario de ateste. 

CLAUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTACAO 

Este Contrato e celebrado por dispensa de licitacao, corn fulcra no art. 24, inciso II, 
da Lei 8.666/1993 e autorizado por ato administrativo exarado nos autos do 
processo administrativo n° 000068/2017 da CONTRATANTE. 

CLAUSULA QUINTA — DO REGIME DE ExEcucA'o 
Os servicos deste Contrato sao de natureza continua e as pagamentos sera° feitos 
por demanda considerando o valor unitario. 

CLAUSULA SEXTA - DA EXECKAO 

Dentro da vigencia contratual, o cronograma de execucao para os servicos 
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propostos seguira urn dos seguintes casos: 

Em caso de servico continuo nao interrompido, esse continuara a ser executado 
sem necessidade de reativacao dos servicos. 

Caso tenha ocorrido mudanca nas caracteristicas quantitativas ou qualitativas do 
servico, a ativacao das eventuais mudancas devera ser formalmente solicitada pela 
CONTRATANTE. 

Ern caso de novo servico, servico nao continuo, ou ainda servico continuo 
interrompido, o servico sera disponibilizado a partir da demanda formal da 
CONTRATANTE em prazo acordado entre os gestores da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA disponibiliza sistema especifico para agendamento dos 
atendimentos para emissao dos certificados digitais para Pessoa Fisica, devendo a 
CONTRATANTE designar o gestor responsavel para cadastramento dos usuarios 
autorizados a emitir o certificado digital. 

0 servico de emissao de carimbo de tempo sera solicitado por meio de aplicativos 
previamente definidos pela equipe de desenvolvimento da CONTRATADA ou da 
pr6pria CONTRATANTE. 0 prazo de atendimento para o levantamento e 
implantacao do servico sera negociado entre as PARTES. 

As datas de execucao poderao ser ajustadas entre os gestores da CONTRATANTE 
e da CONTRATADA. 

0 certificado sera entregue imediatamente ap6s o comparecimento na 
CONTRATADA, conforme o agendamento previo, para apresentacao e conferencia 
de toda a documentacao exigida. 

A data de agendamento dependera exclusivamente da capacidade de atendimento 
dos escritOrios de Autoridade Registradora da CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA — DO ATESTE E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS 

Para efeito de ateste, a CONTRATADA enviara a CONTRATANTE, os relatorios 
referentes aos servicos executados no periodo de 21 (vinte e urn) do mes anterior 
ao dia 20 (vinte) do mes especificado. 

0 ateste do servico devera ser realizado em ate 5 cinco dias corridos apOs a 
disponibilizacao dos relatorios. 

Decorrido o prazo para ateste, sem que haja manifestacao formal da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA emitira automaticamente as notas fiscais 
referentes aos servicos prestados. 

E de inteira responsabilidade da CONTRATANTE manter seus dados atualizados 
para recebimento das notas fiscais e dos relatorios de prestacao dos servicos, nao 
se responsabilizando, a CONTRATADA, pelo nao recebimento dos documentos 
supracitados, salvo nos casos em que a culpa da nao disponibilizacao for da 
CONTRATADA.

'L>:7  111/1  
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CLAUSULA OITAVA - DA COMUNICAcA0 

A CONTRATADA disponibilizara servico de atendimento remoto disponivel para 
registro de acionamento de possiveis falhas identificados na execucao dos servicos, 
corn atendimento ao usuario, realizado de forma ininterrupta por 24 (vinte e quatro) 
horas por dia e 7 (sete) dias por semana. 

0 acionamento, sera via Central de Servicos SERPRO (CSS). 

Os acionamentos que nao forem solucionados pela CSS sera() repassados para o 
gestor de solucao, cujos prazos, por tipo de problema, serao estabelecidos em 
conjunto corn a CONTRATANTE. 

Sera considerada connunicacao formal, corn respectivo recebimento registrado, 
entre as partes para efeito no ambito administrativo - aspectos contratuais (gestao 
comercial) e ordens de servico (requisicties de mudanca, ativacao, desativacao e 
parametrizacao de servicos, e tratamento de informacoes sigilosas): 

(Nolo ou e-mail destinado para ou remetido pelos representantes, gestores e fiscais 
designados, dos setores contratuais, dos setores financeiros e dos setores tecnicos 
(estes ultimos quando forem correlatos ao objeto deste contrato) de ambas as 
partes; 

Sera considerada comunicacao formal, corn respectivo recebimento registrado, 
entre as partes para efeito no ambito operacional (simples requisicaes de servico, 
registro de incidentes, resolucoes de problemas), efetuada por meio da CSS por 
quaisquer funcionarios da CONTRATANTE; 

Para efeito de contabilizacao dos niveis de servico, todos os registros da 
CONTRATANTE sobre eventuais nao cumprimentos dos ravels de servico deverao 
ser feitos de imediato na CSS por meio de solicitacao explicita de registro de 
incidente informando data e horario inicial do incidente, servico e ativos impactados. 

CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES DOS SERVIcOS 

Os servicos que compOem o objeto deste contrato poderao ser alterados em funcao 
de motivacao da CONTRATANTE por meio de redimensionamento mediante 
celebracao de Termo Aditivo para prover as alteracoes conforme a seguir: 

A CONTRATADA aceitara, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou 
supressoes quantitativas solicitadas pela CONTRATANTE nos servicos que 
compOem o objeto do presente contrato, em ate 25% (vinte e cinco pontos 
percentuais) do valor inicial monetariamente corrigido do contrato, de acordo corn o 
definido no art. 65 da Lei 8.666/1993. 

Por acordo entre as partes, poderao ser efetuadas supressees quantitativas nos 
servicos que compoem o objeto do presente contrato acima do limite de 25% (vinte e 
cinco pontos percentuais) do valor inicial monetariamente corrigido do contrato, de 
acordo corn o definido no art. 65 da Lei 8.666/93. 

,‹? 
1 AV V  r7) 
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CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAgOES DAS PARTES 

Sao obrigagoes da CONTRATANTE: 

Assegurar as condigeies necessarias para a execugao dos servigos contratados; 

Solicitar formalmente qualquer alteragao que possa impactar a execugao dos 
servigos; 

Atestar os servigos prestados conforme os prazos estabelecidos, validando o 
atendimento nas especificagoes acordadas, autorizando os respectivos pagamentos a 
CONTRATADA nos valores, prazos e condigOes estabelecidas neste contrato; 

Efetuar o correto pagannento dentro dos prazos especificados para os servigos 
efetivamente prestados e atestados; 

Acompanhar o cronograma e efetuar o recebimento de servigo, corn o ateste de 
nota(s) fiscal(is), identificagao e tratamento de desvios. 

Acessar o sitio https://certificados.serpro.gov.br/arserpro/,  para obter informagOes 
sobre o servigo e conhecer toda a documentagao necessaria. 

Sao obrigagoes da CONTRATADA: 

Executar os servigos contratados de acordo corn os niveis definidos nesse contrato; 

Assegurar as condigOes necessarias para a correta fiscalizagao por parte da 
CONTRATANTE; 

Apresentar a CONTRATANTE o comprovante discriminando os servigos prestados 
para a efetiva conferencia; 

Comunicar, formalmente, qualquer ocorrencia que possa impactar na execugao dos 
servigos; 

Em cumprimento ao art. 55. inc. XIII, da Lei n. 8.666/1993, a CONTRATADA obriga-se 
a manter a sua regularidade perante a Administragao PUblica durante toda a vigencia 
contratual, a qual sera comprovada preferencialmente por meio de consulta efetuada 
pela CONTRATANTE nos sistemas ou cadastros de regularidade da Administragao 

Efetuar a entrega do servigo, conforme especificado nesse contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAgA0 

Conforme dispoe o art. 67 da Lei 8.666/1993 e o art. 6° do Decreto 2.271/1997, a 
CONTRATANTE designara formalmente os representantes da Administragao para 
acompanhar e fiscalizar a execugao deste contrato, atestar as faturas/notas fiscais e 
alocar as recursos necessarios de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
contrato. 

As decisdes e providoncias que ultrapassarem a competencia dos representantes 
designados sera° imediatamente repassadas aos seus superiores para a adogao das 
medidas que couberem. 	

-3  
(AA/ 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO CANCELAMENTO E SUSPENSAO DOS 
SERVIPOS 

Em caso de cancelamento ou suspense° dos servigos, no todo ou em parte, por 
iniciativa da CONTRATANTE, estes sera° considerados parcialmente entregues e 
cabera a CONTRATANTE efetuar o pagamento proporcional aos servigos ate entao 
prestados. 

A solicitagao do cancelamento ou da suspense° dos servigos, sera feita pela 
CONTRATANTE, por solicitageo formal emitida por autoridade com competencia 
igual ou superior a que firmou o referido contrato. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO 
DIREITO AUTORAL 

A propriedade intelectual e a titularidade do direito autoral utilizadas nos produtos e 
servigos fornecidos pela CONTRATADA, nos termo do presente contrato, pertencem 
a CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO SIGILO E DA SEGURANgA 

A CONTRATADA garante o sigilo e a seguranga das informagOes no ambito de sua 
operageo dentro dos limites aos quais se restringem os servigos que comp6em o 
objeto deste contrato. 

A CONTRATADA somente fare uso de informagOes obtidas da CONTRATANTE para 
finalidades nao previstas neste contrato se previamente autorizada, de forma 
expressa, pela CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE O responsavel pela destinageo que der as informagOes fornecidas 
por meio da execugao do objeto deste contrato. 

Este termo contratual, bem como eventuais aditamentos poderao ser objeto de 
posterior analise por outros entes da Administrageo para coleta de pregos em 
processos administrativos. 

O SERPRO, nos termos do artigo 8°. da Lei n °. 5.615/70 de 13/10/70 e demais 
dispositivos legais pertinentes, observara rigoroso sigilo quanto a documentageo 
recebida e manipulada, e aos produtos intermediarios e finals obtidos por meio dos 
servigos prestados. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO VALOR 

Os servigos sera° faturados de acordo corn a quantidade emitida no mes. 0 valor 
total estimado para os servigos descritos e de R$ 5.133,32 (Cinco mil, cento e trinta 
e tres reais e trinta e dais centavos), para o period° de 05 (cinco) anos conforme 
detalhannento na tabela a seguir: 
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Refer8ncia Qtde de Carimbos Valor 

1° Ano 4.242 R$466,62 

2° Ano 6.389 R$ 702,81 

3° Ano 8.915 R$980,67 

4° Ano 11.859 R$ 1.304,49 

5° Ano 15.261 R$ 1.678,73 

Total R$ 5.133,32 

15.2 Este valor já contempla todas as despesas necessarias para a execucao dos 
servicos propostos incluindo tributos vigentes ate a emissao desta proposta. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTA00 OKAMENTARIA 

O recurso financeiro, para pagannento das despesas decorrentes do objeto deste 
contrato, esta programado em dotacao orcamentaria pr6pria da CONTRATANTE, 
prevista no orcamento do exercicio corrente. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO 

Somente sera° cobrados servicos efetivamente prestados. 

O period° de prestagao de servicos, contabilizado para efeitos de cobranca, sera do 
dia 21(vinte e urn) do mes anterior ao dia 20 (vinte) do mes especificado no relatOrio. 

Para contratos que iniciem e/ou terminem em dias diferentes dos supracitados sera 
efetuada cobranca proporcional da respectiva diferenca na primeira e/ou Ultima 
fatura. 

O ateste dos servicos seguira o disposto na clausula 7a  (setima) deste Contrato. 

Nas notas fiscais emitidas, o nome da CONTRATANTE apresentara a mesma 
descricao registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ da 
Secretaria de Receita Federal do Brasil — RFB do Ministerio da Fazenda — ME. 

O prazo para pagamento das notas fiscais e faturas sera o 20° (vigesimo) dia do 
mes subsequente ao da emissao da nota, desde que apresentado corn 
antecedencia minima de 10 (dez) dias. 

Os servicos que compOem o objeto deste contrato sera° realizados na(s) filial(is) do 
SERPRO relacionada(s) a seguir: 

REGIONAL BRASLIA/DF: 

ENDEREcO: SGAN Av. L2 Norte, Quadra 601 — Modulo "G" - CEP: 70830-900 

CNPJ: 33.683.111/0002-80 

REGIONAL RIO DE JANEIRO/RJ: 
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ENDEREcO: Rua Pacheco Leao, 1235, Fundos, Bairro Jardim Botanic°, Rio de 
Janeiro — RJ; CEP: 22460-030 

CNPJ: 33.683.111/0008-75 

Para a correta tributacao, as notas fiscais apresentarao os CNPJ das filiais do 
SERPRO onde servicos forem prestados. 

Em caso de fatura corn inconsistencias, a CONTRATANTE devera informar da 
irnpossibilidade de efetuar o pagamento, devolvendo formalmente os documentos 
fiscais corn as devidas justificativas para que, em ate 5 (cinco) dias Oteis, a 
CONTRATADA providencie a regularizacao, sendo observado os prazos definidos 
para ateste e pagamento. 

A CONTRATANTE podera efetivar o pagamento conforme a seguir: 

Para o CONTRATANTE que nao utiliza o SIAFI, como no presente caso, os 
pagamentos sera° efetuados mediante boleto bancario. 

Nao ocorrendo o pagamento pela CONTRATANTE dentro do prazo estipulado neste 
contrato, o valor devido sera acrescido de encargos financeiros, que contemplam: 

Juros de mora de 0,5% ao mes sobre o valor faturado, pro rata die, e; 

Correcao monetaria do valor devido corn base na variacao mensal do IPCA - indice 
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo ou outro Indice de ambito federal que 
venha a substitui-lo para os atrasos corn 30 (trinta) ou mais dias. 

A correcao monetaria dar-se-6 pela aplicacao do IPCA acumulado entre o mes de 
vencimento da fatura e o mes em que o pagamento for realizado (Ultimo IPCA 
divulgado ate a data do adimplemento). 

Nos termos do art. 78 inc. XV da Lei 8.666/93, o atraso da CONTRATANTE no 
pagamento, quando superior a 90 dias, salvo em caso de calamidade 
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, implica possibilidade de 
suspensao imediata dos servicos prestados pela CONTRATADA, nao deixando 
a CONTRATANTE de responder pelo pagamento dos servicos já prestados, 
bem como dos encargos financeiros consequentes. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO REAJUSTE DE PRECO 

Os precos sera° reajustados na periodicidade anual, corn base no IPCA (indice 
divulgado pelo IBGE) acumulado. 

0 primeiro reajuste sera contado da data de inicio do contrato e os demais da data 
do Ultimo reajuste. 

Para fins do calculo de reajuste anual, sera sempre utilizado o indice (IPCA) do mes 
anterior ao dos marcos inicial e final. 

0 marco inicial sera o mes de inicio do contrato e o marco final sera o mes do 
reajuste. 
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA RETENcA0 DE TRIBUTOS 

Conforme determinam as legislacOes tributarias, nos casos em que houver a 
retencao de tributos, via substituicao tributaria, cabera a CONTRATANTE enviar 
CONTRATADA os comprovantes de recolhimento de tributos para o seguinte 
endereco eletronico gestaotributaria@serpro.gov.br, ou por para: 

SERVIc0 FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS — SERPRO. 

Departamento de Gestao Tributaria 

Superintendencia de Gestao Financeira 

SERPRO-SEDE, SGAN 601 — MOdulo V - Asa Norte — Brasilia/DF 

CEP: 70836-900 

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

0 presente contrato podera ser rescindido na forma e na ocorrencia de quaisquer 
das hipoteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 por meio de motivacao 
formal e assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA— DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 

Os onus decorrentes do descumprimento de quaisquer obrigacoes estabelecidas 
neste instrumento contratual serao de responsabilidade da parte que ihes der causa, 
respondendo ainda, o inadimplemento por perdas e danos perante a parte 
prejudicada. 

Na aplicacao das sancOes, a autoridade competente levara em consideracao a 
gravidade da conduta do infrator, o caracter educativo da pena, bem como o dano 
causado A CONTRATANTE observado o principio da proporcionalidade. 

Constituira: 

Mora — 0 recebimento total em atraso dos servicos contratados ou atraso na 
execucao das disposicoes contratuais; 

Inexecucao parcial — 0 recebimento parcial, ainda que em atraso, dos servicos 
contratados para o period° de referencia; 

Inexecucao total — 0 nao recebimento de todas as parcelas dos servicos 
contratados. 

Por inexecucao parcial ou total deste contrato a CONTRATADA estara sujeita 
aplicacao gradativa das sancoes descritas no art. 87 da Lei 8.666/1993, assegurado 
o contraditOrio e a ampla defesa. 

Fica estipulado o percentual de 0,5% ao mes pro rata die sobre o valor do item 
inadimplido para os casos de mora (atraso). 

Salvo definigOes em contrario, ficam estipulados a titulo de multa compensator-la os 
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percentuais de: 

2% sobre valor do item inadimplido para os casos de inexecucao parcial reiterada, 
limitado a 10% do valor do item inadimplido; 

b)10% sobre valor do item inadimplido para as casos de inexecucao total do 
contrato. 

Dentro do mesmo periodo de referenda para o mesmo item inadimplido a multa por 
inexecucao total substitui a multa por inexecucao parcial e, esta Ultima substitui a 
multa por mora. 

Os valores devidos pela CONTRATADA sera) pagos preferencialmente por meio de 
reducao do valor cobrado na fatura do mes seguinte a respectiva aplicacao. Na 
ausencia de saldo contratual em servicos a serem prestados, pagara a 
CONTRATADA pela diferenca por meio de cobranga administrativa da 
CONTRATANTE ou, em ultimo caso, por meio de cobranca judicial. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DOS RECURSOS 

Os recursos e pedidos de reconsideracao sobre as atos praticados pelas partes 
seguirao as disposicoes previstas nos art. 87 § 2° e art. 109 da Lei 8.666/1993. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VIGENCIA 

0 presente contrato tera vig8ncia no period() de 01/06/2017 a 31/05/2022, no total 
de 60 (sessenta) meses, improrrogaveis, conforme previsao expressa no caput do 
art. 57 da Lei 8.666/1993. 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA CONCILIA00 

Estabelecida controversia de natureza juridica entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, podera ser solicitado seu deslinde por meio de conciliagao a ser 
realizada pela Camara de Conciliacao e Arbitragem da Administracao Federal, 
conforme estabelecido no art. 18 inc. III do Decreto 7.392 de 13 de dezembro de 
2010. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS 

A execucao do presente contrato, bem coma os casos omissos, regular-se-ao pelas 
clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, 
supletivamente, as Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiceies de 
Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/1993 e alteracoes, combinado 
corn inciso XII do artigo 55, do referido diploma legal. 
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO FORO 

Em atencao ao art. 109 inc. I da Constituicao Federal de 1988 e ao art. 55 § 2° da 
Lei 8.666/93, as partes elegem o foro da Justice Federal — Seca° Judiciaria da 
regiao da sede da CONTRATANTE como competente para dirimir as dOvidas 
oriundas do presente contrato. 

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA puBLIcApAo 

Conforme art. 61 § Onico da Lei 8.666/93, cabera a CONTRATANTE providenciar, a 
sua conta, a publicacao resumida deste instrumento e dos seus eventuais 
aditamentos na Imprensa Oficial. 

E, para firmeza e prove de haverem entre si ajustado e concordado, foi lavrado o 
presente contrato que, depois de lido e achado conforme, é assinado em 02 (dues) 
vies de igual teor e forma, pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Brasilia/DF,  aj   de  biv\AN de 2017. 

Pela CONTRATANTE 	 Pela CONTRATADA 

MARILENE FERRARI-LUCAS AtV,ES FILHA 

n   
ROBERTO IllykCHDO)TRINDADE 

Testemunhas: 

Nome:Oleg-2r  /./t1;114 C. 

CP F :  //),;.. 7Z • /*V/. 	- 6 
ldentidade: 	ao_ ir 

BRUNO FERREIRA VILELA 

ALYSSON MAGALHAES DA COSTA 
alysson magaltules da Costa 
NATI) d3 rint9i3 Slap bilreara  
SUNMFIMP1161  

C  ttb,r.k. 16.  Jvui 
Nome: 	io 't I ei1', 'ftact 4,oureki 0 
CPF:  031. 	çJ  
Identidade: a.tzj12. '503 
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