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ORDEM DE SERVIÇO

Nº/ANO:

61/2017

MODALIDADE DE
LICITAÇAO

NUMERO

Dispensa de Licitação (inciso II, 24, 8666/93)

018/2017

N.o DO PROCESSO:

01300.008270/2017—01

_

CONTRATANTE
NOME: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLOGICO — CNPq
Natureza Jurídica:
Fundação Pública Federal criada pela Lei nº 1.310, de 15 de janeiro de 1951.
CNPJ n.° : 33.654.831/0001—36
Endereco: SHIS QI 01 Conjunto B Edifício Santos Dumont
CEP:
Cidade:

E:
DF

Brasília

70740—901
~

~

CONTRATADA
EMPRESA: DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI ME
Cidade:
Endereço: Av. Pio XII, Quadra 97, Lote 1/2, nº 563
Vila Aurora
Oeste - Goiânia
CEP:
Email:
TELEFONE:
CNPJ :
contato©digisec.com.br
74425-098
l8.799.897/0001—20 (62) 3541—3427
—

—

UF:
GO
~

~

~

CPF nº

REPRESENTANTE LEGAL:
Lucíola de Queiroz Ferreira

819.788—551—68
~

1

—

DO OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços de certificação digital e—CPF A3

para os servidores gestores titulares e substitutos do CNPq visando

O

acesso aos diversos

sistemas do Órgão e da Administração Pública Federal
1.1

—

TABELA DESCRITIVA
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

ITEM

Prestação

01

de

serviços

certificação digital
~

e—CPF

/ QUANTIDADE

R$ 1.990,00

R$ 199,00

10

de

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

A3
~

~

VALOR TOTAL R$ 1.990,00 (hum mil, novecentos e noventa reais)

~
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2. REQUISITOS TÉCNICOS:
2.1 Certificados Digitais e-CPF A3, com as seguintes características mínimas:
a.

Gerado e armazenado em dispositivo portátil do tipo Token.

b.

Compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7,

Windows 10, Mac OS
O.

e

Linux.

Homologado e utilizado nos serviços da Receita Federal

e dos

principais Orgãos da

Administração Pública Federal no processo de certificação digital brasileira, como
Presidência da República, Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Defesa,

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco Central do Brasil, Justiça Federal,
SERPRO, Correios entre outros. Plenamente em conformidade com os requisitos
técnicos requeridos por todas as autoridades certificadoras da ICP-Brasil.
d.

Compatibilidade com browser IE versão superior

a 6.0,

Chrome versão igual ou

superior a versão 57 e Mozilla Firefox igual ou superior a versão 3.0
e.

Validade mínima de

f.

Protegido por senha.

4. DO
4.1

3 (três) anos, a

partir da data de sua emissão.

PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 05

(cinco) dias úteis após o

aceite/recebimento definitivo do serviço, mediante o devido atesto da Nota Fiscal pelo(s)
responsáve1(eis) pelo Contrato, conforme orientação do SEGES, Unidade Administrativa
de Gestão de Contratações no CNPq e condições estabelecidas no item 6.10 do Termo de

Referência.

4.2 CONDIÇOES PARA PAGAMENTO
4.2.1 O pagamento será efetuado de acordo com os valores estipulados no instrumento

contratual firmado com a CONTRATADA, sendo realizado de acordo com as Ordens de
Serviço;
4.2.2 Os produtos e serviços entregues serão homologados pelo Gestor;
4.2.3

A aceitação

dar—se—á

após

a

assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO;
4.2.4 Após a aceitação, o Gestor autorizará a emissão da nota fiscal;
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4.2.5 Após o recebimento da nota ﬁscal pela CONTRATANTE, o Gestor realizará a

verificação das regularidades fiscais, trabalhistas

e

previdenciárias e dará encaminhamento

ao pagamento;

4.2.6 O pagamento será realizado a Contratada no prazo de até quinze dias úteis da data do
aceite da fatura/nota ﬁscal de acordo com as exigências administrativas em vigor, atestada

pelo Gestor do serviço;
4.2.7 Antes da realização do pagamento á Contratada, será verificada a situação do

fornecedor, mediante consulta on-line ao Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF),
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades (CADIN), do

Portal da Transparência para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento
das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), CEIS, CODECON, CNJ e demais

tributos estaduais

e federais,

conforme o caso;

4.2.8 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida a Contratada e o pagamento ficará pendente até que a

mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar—
se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não

acarretando qualquer ônus para o CNPq;

4.2.9 Efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da
Contratada, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas neste Termo de

Referência;
9.2.10 O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, por meio de ordem
bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto flcar

explicitado o nome do Banco, agência, localidade

e

número da conta corrente em que

deverá ser efetivado o crédito.
4.2.11

0 CNPq reserva—se o direito de suspender o pagamento

se o

produto entregue estiver

em desacordo com as especificações constantes no Edital e em seus Anexos.
5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA

CONTRATANTE

5.1 Nomear Gestor do instrumento contratual para acompanhar e fiscalizar a execução

doserviço;
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5.2 O acompanhamento e fiscalização realizados pelo Contratante não exclui nem reduz a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em

conformidade com o art. 70 da lei 8.666, de 1993;
5.3 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;
5.4 Vetar o emprego

de qualquer produto

que considerar incompatível

com as

especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado,

nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial

a saúde dos servidores;

5.5 Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade

com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final da
avaliação, os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO;
5.6 Recusar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações
constantes no edital, no contrato ou na proposta da CONTRATADA;

5.7 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, após o recebimento definitivo dos

produtos entregues;
5.8 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura emitida pela CONTRATADA

dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
5.9 Exercer a fiscalização dos bens contratados;
5.10 Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o

fornecimento dos itens objeto da contratação;
5.11 Notificar, por escrito, a CONTRATADA acerca da aplicação de eventuais
penalidades, garantindo—lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa; e

5.12 Aplicar a CONTRATADA

as sanções

administrativas regulamentares e contratuais

cabíveis, quando necessário.
6. DEVERES E

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1 Entregar os produtos e serviços objetos desta licitação nas condições estabelecidas no

Termo de Referência;
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6.2 Prestar suporte técnico durante o período de garantia nos prazos e na forma
estabelecidos no Termo de Referência;
6.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do

objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos serviços;
6.4 Retirar ou substituir os materiais recusados ou que vierem a ser recusados, a suas
expensas, no momento da entrega do material correto, sendo que o Contratante não se

responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após o prazo de três
dias;
6.5

A Administração do CNPq poderá dar

a destinação que

julgar conveniente ao material

abandonado em suas dependências.
6.6 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao CNPq ou
a

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
6.7.

A Contratada não
a)

será responsável:

Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; e

b) Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos
neste edital.

6.8 O CNPq não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da

Contratada para terceiros, sejam representantes ou quaisquer outros;
6.9 Observar o disposto na Política de Segurança da Informação

—

POSIC do CNPq e suas

normas complementares;

6.10 Obedecer a todas as normas e procedimentos de segurança implementados no

ambiente de TI do CNPq;
6.11 Aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, acréscimos e
supressões que lhe forem determinadas, nos limites legais;

6.13 Fornecer o objeto adjudicado para o qual se sagrar vencedora, em estrita conformidade

com as especificações e condições exigidas neste Termo de

C

eferência, bem como naquelas

,
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resultantes de sua proposta, devendo já estar incluso nos valores propostos todo o custo,

impostos, taxas e demais encargos pertinentes à formação do preço;
6.14 Manter, durante a vigência do instrumento contratual, todas as condições de

habilitação junto ao CNPq, incluindo a atualização de documentos de controle da
arrecadação de tributos e contribuições federais e outras legalmente exigíveis;

6.15 Responsabilizar—se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); e
6.16 Comunicar o CNPq, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação.
7. FORMAS DE

ACOMPANHAMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

7.1 Entrega do objeto resultante de cada Ordem de Serviço.

Forma de Acompanhamento:
a)

Confecção e assinatura do Termo de Recebimento Provisório, a cargo do Gestor;

b)

Avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues

a

partir da aplicação das Listas de Verificação

definidos em contrato,

e de acordo

e

justificativas,

com os Critérios de Aceitação

a cargo do Gestor;

c)

Identificação de não conformidade com os termos contratuais,

d)

Verificação de aderência aos termos contratuais,

e)

Encaminhamento das demandas de substituição à contratada, a cargo do Gestor do

a cargo do Gestor:

a cargo do Gestor;

Contrato;

f)

Encaminhamento de indicação de glosas

Administrativa;
g)

Confecção

e sanções

por parte do Gestor para a Área

e
e

assinatura

do

Termo de Recebimento Definitivo para fins

encaminhamento para pagamento, a cargo do Gestor.
8. PRAZOS E CONDICOES
8.1 Entrega dos bens

de
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Prazo/Condição: Os bens devem ser em entregues em até 30 dias após

e

e

F

e

nH

a emissão da

Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens. A Contratada deve comunicar o CNPq,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, corn

a

devida

comprovação.
8.2 Aceite Provisório

Prazo/Condição: O objeto do contrato entregue será recebido provisoriamente no
prazo de até 5 (cinco) dias, para efeito de posterior verificação de sua conformidade

com

as

especificações e critérios de aceitação.

8.3 Demandas de correção

Prazo/Condição: O objeto do contrato entregue poderá ser rejeitado, no todo ou em
parte, quando em desacordo com as especificações ou critérios de aceitação, devendo
ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

8.4 Aceite Definitivo

Prazo/Condição: O objeto do contrato entregue será recebido definitivamente no prazo
de até 10 (dez) dias, contados da data da entrega

definitiva dos bens.

8.5 Suporte Técnico e Garantia

Prazo/Condição: Os requisitos de garantia

e suporte técnicos para os bens estão

descritos no item requisitos técnicos.

9.ENTREGA, ACEITE, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO
9.1 Condições de Entrega
a) Os serviços deverão ser entregues na Coordenação de Operações de Tecnologia da

Informação (COOTI/CGETI), no Edifício Sede do CNPq, no endereço SHIS QI 01
conjunto B ed. Santos Dumont

—

B] C

—

Subsolo, em prazo não superior ao máximo

estipulado, no horário de 08:00 as 18:30 horas.
9.2 Condições de Aceite

'”

—

\L;

ª
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A Contratada deverá fornecer

a)

informações necessárias para acesso à área de suporte

as

no endereço eletrônico (website) do fabricante que contenha a documentação técnica (guias
de instalação/configuração atualizados, FAQ’S, etc.) e atualizações;

b) A Contratada deve fornecer, na ocasião da entrega dos serviços, a documentação
referente ao suporte técnico

e

manutenção em garantia, contendo as informações

necessárias para abertura dos chamados por telefone e por correio eletrônico (códigos de
acesso, números de telefone, endereços de correio eletrônico, códigos de identificação do

cliente);
9.3 Condições de Alteração
a) Qualquer alteração das condições de fornecimento deverá ocorrer mediante autorização

expressa do CNPq e materializada por meio de aditamento contratual;

b) A Contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições
contratuais, acréscimos e supressões que lhe forem determinadas, nos limites legais; e
c) Quando houver alteração social em sua estrutura, a Contratada deverá encaminhar ao

setor competente do CNPq, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação

devidamente autenticada, comprovando o fato.
9.4 Condições de Cancelamento
a)

A inadimplência, parcial ou total,

das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato,

por parte da Contratada, assegurará ao Contratante o direito de

dá—lo

por rescindido,

mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por Via postal, com prova
de recebimento, ficando a critério do Contratante declarar rescindido o Contrato, nos

termos desta cláusula e/ou aplicar as sanções previstas neste termo e na Lei nº 8.666/93.
9.5 Condições de Vigência

A vigência do contrato
10.

será de 30 (trinta) diass, a contar da data de sua assinatura.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº

Descrição

Quando ocorre“!

Entrega dos componentes da
solução

Até 3 (três) dias após
Serviço.

a emissão da

Ordem de

1

2

Recebimento Provisório da

No prazo de até 5 (cinco) dias após

a entrega

@CNPq
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solução.

da solução na CGETI do CNPq.

3

Recebimento Definitivo da
solução.

No prazo de até 10 (dez)) dias após a entrega
definitiva da instalação da solução.

4

Pagamento relativo a soluçao.

Após recebimento definitivo emitido pelo
CNPq.

Início da p restaç ão do servi ç o
contratado.

6

7

e quatro) horas corridas e
.
. .
,
contadas apos o recebimento definitivo da
solução pelo CNPq.

Até 24 (vinte

Validação e recebimento da
solução (bens/serviços) contratada.

Único, após recebimento da nota fiscal de
faturamento.

Fim da prestação do serviço

30 (trinta) dias após o recebimento definitivo
da solução pelo CNPq.

contratado

11.SANÇÓES APLICÁVEIS
11.1

O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais

assumidas ou a infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das
sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, que se encontram indicadas abaixo, e
ao pagamento de multa nos seguintes termos:
a) advertência, por escrito, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade;

b) pelo atraso na entrega dos produtos em relação ao prazo estipulado: 1% (um por
cento) do valor total do produto não entregue, por cada dia decorrido, até o limite
de 10% (dez por cento) do valor do produto;
0) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do produto,

caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 20%

(vinte por cento) do valor total do produto;
Obs: A aplicação desta sansão sobreporá a aplicação da anterior, em se
segunda situação nesta descrita.

verificando a

d) pela demora em substituir o produto rejeitado, a contar do 31º dia da data da

notificação da rejeição: multa de 2% (dois por cento) do valor do certificado
recusado, por cada dia decorrido, até o limite de 20% do valor do produto;

º

l

Mwm
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a

a

Entaum

e) pela recusa em substituir o produto rejeitado e/ou pela não substituição do mesmo,

caracterizada em dez dias após o 31º da data da notificação da rejeição: 20%

(vinte por cento) do valor da licença de uso do produto rejeitado;
Obs:

A aplicação

desta sansão sobreporá a aplicação da anterior, em se verificando a

segunda situação nesta descrita.

f) suspensão temporária,
o

de participar em licitação e impedimento de contratar com

CONTRATANTE pelo prazo

de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas

previstas neste Termo de Referência;
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito

Federal

ou

Municípios

quando

a

CONTRATADA deixar

de

cumprir

as

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má—fé.
11.2 As multas, estabelecidas acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente,

ficando o seu total limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratado, sem prejuízo de
perdas e danos cabíveis.
11.3 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que

eventualmente detenha a CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista
em lei.
11.4 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a

ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso

fortuito, devida

e

formalmente justificadas e comprovadas, e sempre a critério da

autoridade competente.
11.5

A

sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores
12.

—

SICAF.

DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR:

NOTA DE EMPENHO N.º:

DATA DO EMPENHO:

R$ 1.990,00

2017NE800439

21/08/2017

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

33.90.39

0250360050

PTRES:
092039

PLANO INTERNO:
20000233908

~
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DO FORO
Fica eleito o foro da Subseção/Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília/DF, para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, cujo extrato fica
registrado no Livro Especial do CONTRATANTE, de acordo com o artigo 60 da Lei nº
8.666/93, o qual, depois de lido, e assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas,
abaixo nomeadas.

Brasília/DF, 21/08/2017.

CONTRATANTE:

Lin/MW

,Áa SUL

.

Anderson Malta da Silva
Coordenador de Recursos Log1sticos — COLOG
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CONTRATADA:

_

cl:—

CNPq

.

.,

gar/£960

—

Gut/w"

J &,m

Lucíola de Queiroz F reira
Representante Legal
Digisec - Certificacao Digital Eireli Me
—

TESTEMUNHAS:

WºoÇufÇ

NOME

2063333998—29—

CPF:

NOME:
CPF:

WWWM Jºª
Lus

{SM
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