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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PDB. 

009.2021.5.3 CONFORME TABELAS DISPONIBILIZADAS 

NOS LINKS 

https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ

5v-KxmBx/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ

5v-KxmBx/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ

5v-KxmBx/view?usp=sharing QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABEL E A 

SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 

LTDA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.898/20-49 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022 /2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - PRODABEL, 

sociedade de economia mista municipal, sediada na Avenida Presidente Carlos Luz, nº 1.275, bairro 

Caiçaras, CEP 31.230-000, Belo Horizonte, MG, CNPJ/MF nº 18.239.038/0001-87, Inscrição Estadual nº 

062.392.867.00-33, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, neste ato representada por seu Diretor Presidente, 

Leandro Moreira Garcia, C.I nº MG-10.128.278 SSP/MG, CPF nº 063.335.376-08, presentes o Diretor de 

Infraestrutura, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha, C.I. nº MG-4.030.202 SSP/MG, CPF nº. 762.399.696-

72 e o Diretor de Administração,  Finanças e Compliance, Thiago Souza Dutra, C.I. nº. 12.787.019, inscrito 

no CPF sob o n.º 070.435.836-08, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa System 

Manager Tecnologia em Informática Ltda, CNPJ/MF nº 10.858.890/0001-20 estabelecida na Rua 

Pamplona, nº 145, CJ 507/508, São Paulo/SP, CEP: 01.405.100, neste ato representada por seu representante 

legal, Leandro Jacinto da Silva, CPF n.° 163.233.068-75, doravante denominada CONTRATADA, 

celebram, em decorrência do  Pregão Eletrônico nº022/2020, o presente contrato que é regulado pelas suas 

cláusulas, pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pelos preceitos de direito privado, conforme cláusulas e 

condições a seguir especificadas, reciprocamente estipuladas e aceitas,  vinculando-se ao Termo de 

Referência e seus anexos, partes integrantes deste instrumento independente de transcrição. 

      

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços conforme o quadro abaixo e especificações do  

Termo de Referência, Edital do Pregão Eletrônico Nº 022/2020 e anexos.  

 

Item Descrição Desconto 

1 Subscrições Red Hat 12,50% 

2 Serviços Especializados Red Hat 10,00% 

 

https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ5v-KxmBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ5v-KxmBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ5v-KxmBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ5v-KxmBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ5v-KxmBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwH96dW7WEkVZ2w2hGNQV0YJ5v-KxmBx/view?usp=sharing
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Item Qtde Produto Valor Unitário 

36 meses 

Valor Unitário 36 

meses com desconto 

12,5% 

Valor total 36 

meses 

1 3 SKU MCT2735F3 

Red Hat OpenShift Container 

Platform Premium (2 Cores or 4 

vCPUs) 

R$ 53.841,06 R$ 47.110,93 R$ 141.332,79 

1 2 SKU MCT3691F3 

Red Hat Ansible Automation 

Platform, Standard (100 Managed 

Nodes) 

R$ 174.983,45 R$ 153.110,52 R$ 306.221,04 

Valor Total: 

Quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três 

centavos 

R$ 447.553,83 

 

Item Qtde Produto Valor Hora Valor Hora  com 

desconto 10,00 % 

Valor Total 

2 450h Serviços Especializados Red Hat 

para Implementação do novo 

Cluster OCP/OSP 

R$ 550,00 R$ 495,00 R$222.750,00 

Valor Total: Duzentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais 

 
R$ 222.750,00 

 

Valor Total: Itens 1 e 2 

Valor Total: Seiscentos e setenta mil, trezentos e três reais e oitenta e três centavos R$ 670.303,83 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato é de 36 (trinta e seis) meses, sem prejuízo da garantia, contados da data de 

sua assinatura. 

Parágrafo Único. Respeitados os limites  da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos 

da Prodabel, o presente contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os produtos deverão ser entregues com a apresentação de Nota Fiscal/Fatura de Venda, de acordo com as 

especificações deste instrumento, do Termo de Referência e da Especificação Técnica - Anexo I.  

Parágrafo Primeiro. O prazo de entrega das Subscrições são de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento 

pela CONTRATADA da Nota de Empenho, devidamente assinada pela CONTRATANTE, em remessa 

única, no endereço indicado pela CONTRATANTE.  

Parágrafo Segundo. O prazo de entrega dos Serviços Especializados serão acordados em uma reunião de 

início de projeto e formalizados em ordem de serviço. Esta reunião de “kick off” deverá ocorrer em até 07 

(sete) dias úteis após a assinatura da ordem de serviço e como resultado da reunião deverá ser gerado um 

documento com o planejamento macro das atividades que serão realizadas, estabelecendo uma previsão de 

data para o início e término dos serviços contratados. Sendo permitidos ajustes nos prazos e alterações no 

cronograma e escopo das ordens de serviço, desde que sejam feitos em acordo entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA.  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

A entrega deverá ser feita em local e horário indicado pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Único. É necessário o aviso de entrega com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, 

agendando a data e horário com a Gerência responsável. A CONTRATANTE informará os dados para 

agendamento nos instrumentos contratuais futuros. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO  

Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 670.303,83 

(seiscentos e setenta mil, trezentos e três reais e oitenta e três centavos) 

 

Parágrafo Primeiro. Estão consideradas no preço previsto no subitem anterior todas as despesas diretas e 

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

Parágrafo Segundo. O valor referido no caput é estimado, não cabendo qualquer indenização à 

CONTRATADA caso a demanda seja inferior à inicialmente prevista. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro. O pagamento referente às subscrições será realizado pela CONTRATANTE, de forma 

única, em até 30 (trinta) dias corridos contados do adimplemento da obrigação. Considera-se adimplida a 

obrigação com a entrega do objeto e com seu ateste, dado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo. O pagamento referente aos serviços especializados será de acordo com o cronograma 

de execução das OS abertas pela CONTRATANTE, a ser elaborado entre as partes após a assinatura do 

Contrato. 

Parágrafo Terceiro. Se o documento fiscal apresentar incorreções, ele será devolvido à CONTRATADA e a 

contagem do prazo para o pagamento supracitado reiniciará a partir da data da reapresentação do documento 

corrigido e certificado pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

de qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude do presente Contrato, de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao reajustamento de preços. 

Parágrafo Quinto. Quanto aos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal / 

Fatura até o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação, juntamente com as comprovações dos 

serviços realizados no período, e deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação da regularidade 

fiscal, por meio de consulta ao cadastro no SUCAF. 

Parágrafo Sexto. Quanto aos produtos fornecidos, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal / 

Fatura juntamente com a mercadoria entregue obrigatoriamente acompanhada de comprovação da 

regularidade fiscal, por meio de consulta ao cadastro no SUCAF; 

Parágrafo Sétimo. Não sendo observado o prazo previsto nos parágrafos anteriores e demais condições 

previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento será imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso 

quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

Parágrafo Oitavo. O pagamento à CONTRATADA será realizado por meio de depósito bancário na conta 

corrente informada no documento de cobrança. 

Parágrafo Nono. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, ele será devolvido à CONTRATADA 

e a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data da reapresentação do 

documento corrigido e com seu aceite técnico pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, 

quando couber, à retenção na fonte dos seguintes tributos: 

⋅  Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na 

forma da legislação vigente; 

⋅  Contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente; 

⋅  Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da legislação vigente; 

⋅  Demais tributos incidentes sobre o objeto da contratação. 
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Parágrafo Décimo Primeiro. No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará individualmente 

no documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) o percentual e o valor do(s) 

tributo(s) a ser(em) retido(s). 

Parágrafo Décimo Segundo. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de pagamento de 

impostos SIMPLES, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, a cada 

pagamento, declaração, na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 459, de 17 de outubro de 2004 

- SRF, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal. 

Parágrafo Décimo Terceiro. Quando cabível a retenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN e os serviços tenham sido prestados fora da praça de Belo Horizonte/MG, a CONTRATADA deverá 

apresentar, juntamente com o documento de cobrança, e como condição para seu pagamento, a guia de 

recolhimento emitida pelo Município. 

Parágrafo Décimo Quarto. As CONTRATADAS sediadas em outros municípios deverão apresentar 

declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, informando a existência ou não de filial, 

agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação estabelecidos no município de Belo 

Horizonte. Nos casos de declaração informando positivamente a existência de estruturas supracitadas, o 

ISSQN será devido para o município de Belo Horizonte, conforme Decreto Municipal n° 17.174 de 

27/09/2019, artigo 2°. 

Parágrafo Décimo Quinto. As Notas Fiscais Eletrônicas (NFE-s) deverão conter, no mínimo, as 

informações previstas em lei e serem encaminhadas para o endereço eletrônico informado pela 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação estão programadas na seguinte dotação orçamentária de número: 

0604.1901.19.572.085.2602.0002.339040.02.00.00. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

O contrato, se necessário, poderá ser reajustado ao final de cada período de 12 (doze) meses, contados a 

partir do início da vigência do contrato, tendo como indexador o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou outro índice que vier 

substituí-lo, acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

Parágrafo Primeiro. O reajuste somente será concedido mediante solicitação expressa da CONTRATADA 

acompanhada da respectiva memória de cálculo. 

Parágrafo Segundo. O marco inicial para os cálculos do reajuste será a data da apresentação da proposta ou 

do último reajuste. 

Parágrafo Terceiro. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL 



      

 

 
PRODABEL            6 

 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçaras – Telefone: (31) 3277 8334 

CEP: 31230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 

 

A CONTRATADA obriga-se a apresentar garantia à CONTRATANTE, no valor de 5% (cinco por cento) do 

valor total do Contrato, conforme determina a Lei Federal nº 13.303/2016, podendo optar por: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Seguro garantia; 

c) Fiança bancária. 

Parágrafo Primeiro. A garantia deverá ser recolhida no prazo máximo de até 30 dias corridos após a 

assinatura do Contrato. 

Parágrafo Segundo. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, ela deverá ser 

recolhida em conta corrente a ser informada pela CONTRATANTE no momento da assinatura do Contrato.  

Parágrafo Terceiro. A Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a 

operar no mercado securitário e deverá prever expressamente: 

Parágrafo Quarto. Responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório 

aplicadas à CONTRATADA; 

a) Vigência pelo prazo contratual; 

b) Prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração 

de eventual inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual, e para a 

comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos 

prescricionais pertinentes. 

Parágrafo Quinto. A Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição financeira autorizada pelo Banco 

Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil, prevendo expressamente: 

a) Renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil; 

b) Vigência pelo prazo contratual; 

c) Prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração 

de eventual inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual, e para a 

comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais 

pertinentes. 

Parágrafo Sexto. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA 

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que 

for notificada pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Sétimo. Em caso de alteração do valor contratual, prorrogação do prazo de vigência, utilização 

total ou parcial da garantia pela CONTRATANTE, ou em situações outras que impliquem em perda ou 

insuficiência da garantia, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou substituição da 

garantia prestada no prazo determinado pela CONTRATANTE, observadas as condições originais para 

aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula. 

Parágrafo Oitavo. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução e 

cumprimento integral do presente Contrato, nos termos  da Lei nº 13.303/2016.  

Parágrafo Nono. A garantia na modalidade caução em dinheiro será atualizada monetariamente pelo índice 
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da caderneta de poupança quando da sua restituição, e não contemplando remuneração pro rata die. 

Parágrafo Décimo. O prazo de vigência da garantia contratual nas modalidades diferentes da caução em 

dinheiro deverá ser no mínimo de 3 (três) meses superior ao prazo da garantia do bem/material fornecido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente, compete à 

CONTRATADA: 

a. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes 

a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  

b. Comunicar à CONTRATANTE, 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;  

c. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

d. Indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato.  

e.  Cumprir todas as exigências legais e específicas deste Termo de Referência, garantindo, dessa forma 

que as aquisições atendam os critérios de qualidade definidos. 

f. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, relacionados 

com a execução do objeto. 

g. Disponibilizar acesso e os meios necessários à execução dos serviços de garantia, estritamente na forma 

em que estão especificados neste Termo de Referência ou Anexos. 

h. Corrigir as falhas que forem detectadas nos produtos ofertados, sem quaisquer ônus adicionais para a 

CONTRATANTE, conforme a garantia. 

i. Observar as obrigações estabelecidas no Contrato e no Regulamento de Licitações e Contratos da 

CONTRATANTE; 

j. Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da 

contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE;  

k. Responder pela correção e qualidade dos serviços nos termos da proposta apresentada, observadas as 

normas éticas e técnicas aplicáveis;  

l. Reparar todos os danos e prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, não restando excluída 

ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 

por parte do fiscal; 

m. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto contratual, assumindo integral 

e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, zelando pela 

fiel observância da legislação incidente; 
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n. Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na execução dos serviços e, se por qualquer 

motivo, ocorrer a indisponibilidade de qualquer serviço ou recurso, se compromete a buscar meios 

necessários ao seu restabelecimento, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE;  

o. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-

secrets, durante a execução do contrato, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de 

advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo 

iniciado em face da CONTRATANTE, por acusação da espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente, compete à 

CONTRATANTE: 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

c. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

f. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda que vinculados à execução de contrato decorrente do presente Termo, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

g. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

h. Entregar desimpedida e desembaraçada a área indispensável à execução dos serviços; 

i. Comunicar à CONTRATADA, por escrito:  

1. Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, imprecisões ou desconformidades sobre 

assuntos relacionados ao Contrato; 

2. A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da 

CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa; 

3. A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO E DOS 

SERVIÇOS 

A especificação do fornecimento e da prestação do serviço seguirá o disposto do Termo de Referência anexo 
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ao Edital.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

O objeto do presente contrato será recebido conforme definido na presente Cláusula, no Termo de Referência 

e seus anexos. 

a. O objeto do presente Contrato se dará através do aceite proferido pelo Fiscal do Contrato. 

b. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, a 

contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

c. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de vigência do Contrato, após a verificação da 

qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo de aceite definitivo. O 

recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.  

d. Devido às constantes atualizações tecnológicas que são inerentes a área de TIC, será permitido à 

CONTRATADA substituir os objetos desta ata, desde que seja comprovado através do fabricante do 

produto que o mesmo sofreu uma atualização tecnológica e nesta atualização ocorreu alteração na 

nomenclatura do objeto. Para que essa substituição seja realizada o fabricante deverá, através de 

documentação oficial, uma lista de de/para, comprovar a substituição. O objeto não será recebido se 

executado em desacordo com o processo de contratação, o Termo de Referência, o Contrato ou a 

proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-a, neste caso, às penalidades previstas neste 

Contrato. 

e. O recebimento do objeto constitui condição indispensável para o pagamento do preço ajustado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

DO OBJETO 

A garantia deve abranger suporte, correções e novas versões dos softwares e terá como início a data de sua 

aceitação. 

Parágrafo Primeiro. A garantia deverá ser prestada diretamente pelo fabricante dos produtos fornecidos;  

Parágrafo Segundo. As subscrições devem incluir suporte técnico e garantia de atualização de versão por 

até 36 (trinta e seis) meses.  

Parágrafo Terceiro. Para os Serviços de Suporte Técnico relativo às Subscrições, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar canais de acesso através de número de telefone de discagem gratuita (0800) e/ou Internet, para 

abertura de chamados técnicos objetivando a resolução de problemas e dúvidas quanto ao funcionamento dos 

softwares. Estes canais de acessos devem funcionar e estar disponíveis conforme o tipo de licenciamento, da 

seguinte forma: 
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 Licenciamento Standard Licenciamento Premium 

Horário de Cobertura 08:00 às 18:00hs 24x7 para severidades 1 e 2 

Canal de suporte Website e telefone Website e telefone 

Número de atendimentos  Ilimitado Ilimitado 

Parágrafo Quarto. Todos os chamados, independente de sua criticidade, deverão ser abertos em um único 

número telefônico e cada chamado técnico deverá receber um número único de identificação por parte da 

CONTRATADA, e deverá registrar ao menos as seguintes informações:  

a) Data e hora da abertura do chamado;  

b) Responsável pelo chamado na CONTRATADA;  

c) Responsável pelo chamado no fabricante Red Hat; 

d) Descrição do problema;  

e) Histórico de atendimento;  

f) Data e hora do encerramento; 

g) Responsável pelo encerramento;  

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA deverá disponibilizar e-mail e solução web para pesquisa em base de 

conhecimento de soluções de problemas e documentos técnicos da Red Hat;  

Parágrafo Sexto. A necessidade de suporte técnico será́ formalizada pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA por meio da abertura de chamados técnicos;  

Parágrafo Sétimo. O número de identificação do chamado técnico deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA no ato de sua abertura. 

Parágrafo Oitavo. O chamado técnico para os serviços de subscrição do objeto deste Termo de Referência 

será́ classificado de acordo com a severidade do problema, da seguinte forma:  

a) Severidade 1: incidente de erro ou falha em ambiente de produção que torna indisponível 

algum serviço daqueles homologados pela Red Hat para o serviço de subscrição em uso pela 

CONTRATANTE;  

b) Severidade 2: incidente detectado em ambiente de produção mas mantendo todos os 

serviços disponíveis daqueles homologados pela Red Hat para o serviço de subscrição em 

uso pela CONTRATANTE;  

c) Severidade 3: dúvida relativa à operação ou configuração ou erros em ambiente de 

homologação;  

d) Severidade 4: dúvida relativa à operação ou configuração, pedidos de documentação;  

Parágrafo Nono. Os prazos para a conclusão do atendimento dos chamados técnicos referentes aos 

equipamentos apresentados na solução serão os seguintes:  
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Parágrafo Décimo. Os chamados de severidade 1 deverão ser atendidos no prazo máximo de até 1 (uma) 

hora para subscrições do tipo Premium e em até 2 (duas) horas para as subscrições do tipo Standard, após sua 

abertura; 

Parágrafo Décimo Primeiro. Os chamados de severidade 2 deverão ser atendidos no prazo máximo de até 2 

(duas) horas para subscrição do tipo Premium e em até 4 (quatro) horas para as subscrições do tipo Standard, 

após sua abertura; 

Parágrafo Décimo Segundo. Os chamados de severidade 3 deverão ser atendidos em no máximo 4 (quatro) 

horas úteis para subscrições do tipo Premium e até 1 (um) dia corrido para as subscrições do tipo Standard, 

após sua abertura; 

Parágrafo Décimo Terceiro. Os chamados de severidade 4 deverão ser atendidos no prazo máximo de até 8 

(oito) horas para subscrição do tipo Premium e em até 2 (dois) dias corridos para as subscrições do tipo 

Standard, após sua abertura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

A subcontratação do objeto será admitida desde que a subcontratada seja o fabricante da solução, restando 

claro que a CONTRATANTE se exime de toda vinculação que poderá advir da relação da licitante 

vencedora com a empresa subcontratada em todos os aspectos cíveis, trabalhistas, criminais, danos a 

terceiros e outros restando claro que a responsabilidade pelos defeitos na execução ou entrega do objeto 

serão imputados exclusivamente à empresa licitante vencedora.    

Parágrafo Primeiro: A subcontratação deverá ser previamente autorizada pela gestora da ata. 

Parágrafo Segundo: A subcontratação não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor estimado da 

contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A designação do Gestor e do Fiscal do presente contrato será realizada através de portaria publicada no 

Diário Oficial do Município - DOM. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente Contrato 

poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao interesse da 

CONTRATANTE, nos termos e limites da Lei n.º 13.303/2016 e procedimentos previstos no Regulamento 

de Licitações e Contratos da CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro. As alterações contratuais serão formalizadas por meio de Termo Aditivo e Termo de 

Apostila, quando admitido. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, 
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conforme previsto na Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

Parágrafo Primeiro. O presente Contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer 

notificação ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer 

tempo. 

I. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde que 

formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem 

como nas hipóteses de a CONTRATADA: 

a) Infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Contrato;  

b) Entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se;  

c) Transferir ou ceder o presente Contrato a terceiros, no todo ou em parte;  

d) Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste Contrato, insistindo 

em fazê-lo com imperícia ou desleixo;  

e) Deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias e sociais;  

f) Ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Municipal;  

g) Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de 

serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo 

CONTRATANTE, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da CONTRATADA;  

h) Associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de capital, 

salvo com expressa autorização do CONTRATANTE.  

II. A rescisão do Contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no subitem 

anterior; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração;  

c) Judicial, nos termos da legislação. 

Parágrafo Segundo. Este Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, 

devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à CONTRATADA, a 

não ser em caso de dano efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CESSÃO DO CONTRATO 

O presente Contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese como título de circulação 

comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento exequível a ser apresentado contra a CONTRATANTE 

por terceiros. 

Parágrafo Único. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e 
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obrigações assumidos neste contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DO SIGILO 

Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza 

sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo 

dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as 

diretrizes da CONTRATANTE, e respondendo, em caso de descumprimento, na forma da Lei 12.527/2011 e 

demais legislações aplicáveis. 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA fica obrigada a assinar e cumprir todas as cláusulas do termo de 

confidencialidade constante do anexo do Termo de Referência. 

Parágrafo Segundo. As disposições desta Cláusula permanecerão válidas mesmo após o término da 

vigência deste instrumento. 

      

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, 

DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou 

da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 

posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas 

suficientes visando a segurança, a proteção, à confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, 

vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra 

forma de tratamento não previstos.  

Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA deverá assegurar-se de que todos os seus colaboradores, 

consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e 

sigilo. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento do objeto 
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descrito neste instrumento contratual. 

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data 

da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do Contrato, restando autorizada a conservação 

apenas nas hipóteses legalmente previstas.  . 

Parágrafo Oitavo. A CONTRATADA não será permitida deter cópias ou backups, informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual. 

Parágrafo Nono. A CONTRATADA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse 

em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar 

seu tratamento. 

Parágrafo Décimo. A CONTRATADA deverá notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de 

vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

Parágrafo Décimo Primeiro. A notificação não eximirá a CONTRATADA das obrigações e/ou sanções que 

possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

Parágrafo Décimo Segundo. A CONTRATADA que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente 

instrumento contratual fica obrigada a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer 

dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

Parágrafo Décimo Terceiro. A CONTRATADA fica obrigada a manter preposto para comunicação com a 

CONTRATANTE      para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações 

posteriores. 

Parágrafo Décimo Quarto. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na 

presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e a 

CONTRATANTE, bem como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados, consultores 

e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

Parágrafo Décimo Quinto. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula 

sujeitará a CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 

sanção, sem prejuízo de outras. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

No caso de eventuais infrações cometidas no processo licitatório ou de inadimplemento contratual, serão 

aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais nº 13.303/2016 e nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 
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15.113/2013, 16.954/2018, 16.538/2016 e 17.317/2020, além do Regulamento de Contratos e Licitações da 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA CONDUTA E INTEGRIDADE 

As licitantes se obrigam a respeitar, cumprir e fazer cumprir os princípios e regras do Código de Conduta e 

Integridade da Prodabel, disponível em https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-

de-integridade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO  

Parágrafo Primeiro. Para a participação neste instrumento contratual, nenhuma das partes poderá oferecer, 

dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que 

seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou 

de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste C     ontrato, 

ou de outra forma que não relacionada a este instrumento, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATANTE rejeitará a(s) proposta(s) elencada(s) no parágrafo anterior e 

aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar que A CONTRATADA, diretamente ou por um 

agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante a vigência do 

presente contrato.  

Parágrafo Terceiro. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas será denunciada à 

Controladoria Geral do Município - CTGM, para adoção das medidas cabíveis, nos termos do Decreto 

Municipal n. 16.954/2018. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Parágrafo Primeiro. Deverão ser obedecidos todos os requisitos definidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 

022/2020 e anexos. 

Parágrafo Segundo. Todos os custos diretos ou indiretos envolvidos no provimento do objeto serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro. A tolerância da CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA, não importará de forma alguma em alteração ou novação da obrigação. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA autoriza à CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos 

referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

Parágrafo Quinto. A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades previstas neste Contrato.  

https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade
https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade
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Parágrafo Sexto. Os direitos decorrentes deste Contrato, eventualmente assinados não poderão, em hipótese 

alguma, ser negociados com instituições financeiras, não se responsabilizando a CONTRATANTE por 

quaisquer consequências oriundas de tais transações, respondendo, ainda, o Fornecedor por perdas e danos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  

A publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial do Município – DOM correrá por conta e 

ônus da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO  

É competente o foro de Belo Horizonte/MG para a solução de eventuais litígios decorrentes deste Contrato, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Belo Horizonte,       de                            de 2021. 

 

 

 

Thiago Souza Dutra 

Diretor de Administração, Finanças e  

Compliance 

PRODABEL 

              Leonardo Augusto Roscoe da Rocha 

          Diretor de Infraestrutura/Ordenador de 

Despesas 

PRODABEL 

 

 

 

Leandro Moreira Garcia 

Diretor Presidente 

PRODABEL 

 

 

 

Leandro Jacinto da Silva 

Representante Legal 

SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 
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