
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Servi^o Publico Federal

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA E 
A EMPRESA BYTE SERVI^OS DE INFORMATICA.

CONTRATO N2 23/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER n? 50/2015

Pelo presente instrumento o CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER,
pessoa jundica de direito publico inscrita no CNPJ sob o n5 03.635.323/0001-40 com sede no SIBS 
Quadra 2, Conjunto A, Lote 03 , Bernardo Sayao - Nucleo Bandeirante - CEP: 71.736-201 - 
BrasNia/DF, representado por seu Conselheiro-Presidente, TR. LUCIANO GUEDES, advogado, tecnico 
em radiologia, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n5 1.333.538 SSP/ES, CPF n? 
088.122.547-99, residente e domiciliado Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Bairro laranjeiras SALA 
925 Montserrat Offices SERRA/ES, denominado CONTRATANTE; e BYTE SERVINGS DE 
INFORMATICA, CNPJ n? 21.046.631/0001-11, sediada na Rua OKmpio Jacinto n^ 608 - Bairro Centro, 
CEP: 73.801-400 em Formosa-GO, doravante denominada CONTRATADA, por meio de seu 
representante legal, JEAN NUNES CALVOSO, brasileiro, contador, separado judicialmente, inscrito 
no CPF n^ 692.228.861-00, portador da carteira de identidade n^ 1791161 - SSP/DF, residente e 
domiciliado na Rua Coronel Limirio Rosa, n^ 87, bairro/distrito Setor Pampulha, CEP: 73.805-350 - 
Formosa-GO, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, resultante de regular 
procedimento administrative licitatorio na modalidade Pregao Eletronico de numero 02/2016, 
historiado no Processo Administrative CONTER n? 050/2015, na regra da Lei n? Lei 8.666/1993 e 
suas alteragoes

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O CONTRATO firmado em 02/06/2016, cujo objeto cinge-se a aquisigao, SOB DEMANDA, de 
licen^as de uso de sistemas de gestao, prestagao de servigos de migragao de dados, implantagao, 
treinamento, acompanhamento, hospedagem em data center, servigo continue de suporte e 
manutengao para os seguintes Sistemas: Controle Contabil, Orgamentario e financeiro, Controle 
Patrimonial, Controle do Relatorio de Gestao do TCU, Controle dos Inscritos, Controle dos Processes, 
Controle de Documentos, Controle da fiscalizagao, FICA PRORROGADO, EXEPCIONALMENTE, por
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mais 12 (doze) meses contados a partir de 02/12/2020, data de encerramento do ultimo termo 
aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE

2.1. 0 valor global estimado do contrato reajustado consoante mdice IGPM passa a ser de R$ 
10.398,96 (dez mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

Paragrafo Unico: 0 valor estimado mensal especificado no paragrafo 2^, reajustado consoante 
mdice IGPM passa a ser de R$ 866,58 (oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito 
centavos), sendo cada modulo o valor de R$ 144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e 
tres centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato serao custeadas pelo orgamento da 
CONTRATANTE, aprovado para o ano de 2020 e constante no elemento de despesa n^ 
6.2.2.1.1.33.90.39.029 — Servico de informatica e hospedagem de sistemas.

CLAUSULA QUARTA - RATIFICACAO DAS PERMISSOES E PRAZOS

4.1. Na forma do item 3.13, do contrato de presta^ao de services firmado entre as partes, fica a 
CONTRATADA obrigada a permitir o acesso ao ambiente operacional, ao servidor de banco de dados 
e servidor de aplicacao (front-end e back-end), devendo ser criado urn usuario de acesso com 
permissao de leitura, consulta, auditoria e acesso a todas as pastas e subpastas dos servidores, com 
restricao de acesso de escrita ou delegao.

4.2. Fica tambem a CONTRATADA a fornecer os manuais uso da ferramenta, documentacao das 
funcionalidades implementadas, dicionario de dados, diagramas de entidade relacionamento e 
documento de arquitetura e seguranga, de acordo com o previsto no subitem VIII do item 1.3 do 
ANEXO II - ADENDO AO TERMO DE REFERENCE.

4.3. O prazo para atendimento das solicitagoes previstas no contrato inicial nao podera ser superior 
a 48 (quarenta e oito boras) boras, contadas da solicitagao da contratante (e-mail ou telefonema).
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CLAUSULA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

5.1. A inexecugao total ou parcial, execugao imperfeita, mora na execugao ou qualquer 
inadimplemento ou infragao contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejmzo da responsabilidade 
civil ou criminal que couber, assegurados o contraditorio e a previa e ampla defesa, as seguintes 
penalidades, que podem ser aplicadas conjunta ou isoladamente:

a) multa diaria de 0,33% (trinta e tres centesimo por cento) sobre o valor do presente 
termo aditivo;

b) havendo reincidencia, a multa correspondera ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se o limite de 20% (vinte por cento);

c) multa de ate 20% (vinte por cento) do valor total do contrato em caso de rescisao 
contratual por culpa da CONTRATADA;

d) suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo maximo de 05 (cinco) anos;

e) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica 
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a 
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade prevista na alinea 
anterior, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos 
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada.

5.1.1. A imposigao das penalidades e de competencia exclusiva do CONTRATANTE, assegurados a 
ampla defesa e o contraditorio.

5.1.2. A aplicagao de sangao nao exclui a possibilidade de rescisao administrativa do Contrato, 
garantido o contraditorio e a defesa previa.

5.1.3. 0 valor da multa e o prazo da suspensao ou da declaragao de inidoneidade serao fixados de 
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o prindpio da 
proporcionalidade.

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO
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6.1. A execugao dos servigos continuara a ser acompanhada e fiscalizada pela colaboradores Agda 
Baez Gonzales e Joao Batista Da Silva Junior, especialmente designados.

CLAUSULA SETIMA - DA RATIFICACAO

7.1. Ficam integralmente ratificadas as demais clausulas e condi^oes estabelecidas no contrato para 
a prestagao de services firmado entre o Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia - CONTER e a 
CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICA^AC)

8.1. 0 extrato do presente Termo Aditivo sera levado a publica^ao pelo CONTER no DOU conforme 
artigo 61, paragrafo unico da Lei n^ 8.666/1993. Estando assim ajustadas, firmam o presente Termo 
Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo nomeadas e 
subscritas.

Brasilia, 02 de dezembro de 2020.

NACipNAL DETECNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER
/CONTRATANTE

M\ >

BYTE SERVI0S DE INFORMATICA - ME 
JEAN NUNES CALVOSO

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) CPF:

2) CPF:
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