
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 
Service Publico Federal

CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS DE AUDITORIA DO 
SISTEMA ELETRONICO DE ELEigOES EM AMBIENTE WEB 
QUE ENTRE 51 CELEBRAM O CONSELHO NACIONAL DE 
TECNICOS EM RADIOLOGIA E SECURITYLABS SERV DE 
DESENV E LICENC DE PROG EIRELLI EPP.

CONTRATO N9 02/2021
DISPENSA DE LICITAgAO N2 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 46/2021

O CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pessoa jundica de direito 
publico inscrita no CNPJ sob o 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, nesse ato 
representado por Diretor-Presidente, Diretor-Presidente, TR. LUCIANO GUEDES, advogado, 
tecnico em radiologia, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n^ 1.333.538 
SSP/ES, CPF n^ 088.122.547-99, residente e domiciliado Avenida Hides Scherrer Souza, 2162, 
Bairro laranjeiras SALA 925 Montserrat Offices SERRA/ES, denominado CONTRATANTE e 
SECURITYLABS SERV DE DESENV E LICENC DE PROG EIRELLI EPP, empresa privada, com sede na 
SHCN COMERCIO LOCAL QD 107 bloco B sala 106 n? 51 BRASILIA/DF, inscripao no CNPJ/MF sob 
n9 CNPJ 1.046.341/0001-14, neste ato representado por Waldemar Nehgme Gonzalez, chileno, 
empresario, RG: V0 34300Z DPMAF-DF, C.P.F.: 490.385.241-53, residente e domiciliado na C.A. 
05 bloco H apts 336 Setor de Habita?6es Individuals Norte - LAGO NORTE - BRASILIA/DF, 
doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato resultante de 
regular procedimento administrative licitatorio realizado na modalidade dispensa de licita?ao 
na regra disposta no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas atualiza^oes e nos termos 
historiados no Processo administrative licitatorio n^ 46/2021, mediante as clausulas e 
conduces a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato e a contratagao de empresa especializada na 
prestagao de services de auditoria do sistema eletronico de eleigoes em ambiente web.

CLAUSULA SEGUNDA - DESCRigAO DOS SERVigOS

2.1. A descrigao dos services sao aquelas previstas no Termo de Referencia.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VINCULAgAO
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3.1. Vinculam-se a este Contrato, o Termo de Referenda e os demais elementos constantes do 
Processo Administrative n^ 46/2021 e a proposta vencedora.

CLAUSULA QUARTA - DO PRE£0

4.1. 0 valor global do presente Termo de Contrato e de R$ 11.000,00 (onze mil reals).

4.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 
da execupao contratual, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrapao, frete, seguro e outros 
necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratapao.

CLAUSULA QUINTA - LOCAL DE PRESTA£AO DOS SERVINGS

5.1. A execugao do objeto deste contrato sera na sede do CONTER situada em SIBS, Quadra 02, 
Conjunto A, Lote n5 03, CEP 71.736-201 - Nucleo Bandeirante/DF.

5.2. Cabera a contratada arcar com todas as despesas referentes a execupao do contrato.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVI^OS

6.1. O prazo de execupao devera ser seguido conforme cronograma de execupao do projeto, e 
de acordo com o estabelecido no Termo de Referencia constante do processo licitatorio, 
cronograma de execupao e do calendario eleitoral.

6.2. O prazo de execupao dos servipos sera contado a partir da data de assinatura do contrato, 
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas durante a execupao dos servipos.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAgAO

5.1. A execupao dos servipos sera acompanhada e fiscalizada por Joao Batista Da Silva Junior e 
Carlos Eduardo dos Santos, especialmente designados.

CLAUSULA SEXTA - VIGENCIA

6.1. O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses, com inicio na data de \ 
10/02/2022 e encerramento em 10/02/2023. , ]
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CLAUSULA SETIMA - DOTA^AO ORgAMENTARIA

As despesas decorrentes da execugao do objeto contratual, correrao a dota^ao 
orgamentaria do CONTER no elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVINGS 
TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ.

7.1.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO

8.1 0 pagamento dos services sera efetuado em ate 05 (cinco) dias apos a entrega do relatorio, 
mediante a apresentagao da Nota Fiscal Fatura, observadas as dedugoes legais, referentes aos 
servigos, objeto deste Contrato.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar a respectiva nota fiscal/fatura juntamente com os 
documentos inerentes a sua regularidade jundica e fiscal;

8.3. A CONTRATADA devera encaminhar a Nota Fiscal/Fatura para a sede do Conselho Nacional 
de Tecnicos em Radiologia em Brasilia/DF ou pelo enderego: conter(5)conter.gov.br;

8.4. Flavendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, 
aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente ate que se providenciem 
as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a 
regularizagao da situagao e reapresentagao do documento fiscal, nao acarretando qualquer 
onus para o CONTER.

CLAUSULA NONA - RESCISAO

9.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

9.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagoes previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuizo da aplicagao das sangoes previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;

9.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n? 8.666, de 1993.

9.1.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se 
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.

9.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n9 8.666, de 1993.
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9.3. 0 termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectos, 
conforme o case:

9.3.1. Balanpo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

9.3.3. Indenizapoes e multas.

CLAUSULA DECIMA- DAS OBRIGA£OES DE CONTRATADO E CONTRANTE

10.1. OBRIGAgOES DO CONTRATANTE:

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execupao do servipo por um representante especialmente 
designado pelo CONTER, nos termos do art. 67 da Lei n^ 8.666/93;

10.1.2. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;

10.1.3. Efetuar o pagamento a Contratada, apos o devido atesto da nota fiscal/fatura;

10.1.4. Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;

10.1.5. Comunicar a Contratada quaisquer ocorrencias relacionadas com a execupao do(s) 
servi$o(s);

10.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o servipo que a Contratada executar fora das 
especificapoes fornecidas pelo CONTER.

10.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

10.2.1. Assumir todo, e qualquer, onus referente a salaries, horas extras, adicionais e demais 
encargos sociais relativamente aos seus empregados;

10.2.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscals e comerciais resultantes da adjudi 
desta Licitapao;

o

10.2.3. Manter, durante toda a execupao do servipo, em compatibilidade com as obrigapoe: 
assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao;
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10.2.4. Zelar pela perfeita execugao dos servigos e sigilo das informagoes;

10.2.5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as agSes necessarias ao fiel cumprimento das 
clausulas contidas neste Termo de referencia;

10.2.6. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 
ordem;

10.2.7. Substituir, as suas expensas, o equipamento ou material em que verificar defeitos ou 
incorregoes;

10.2.8. Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTER ou a terceiros, provocados por 
negligencia ou irregularidade cometida por empregados ou prepostos envolvidos na execugao do 
objeto;

10.2.9. A Proponente vencedora cabera, ainda:

10.2.10. Responder, em relagao aos seus funcionarios, pelas despesas necessarias a realizagao dos 
servigos, inclusive as relacionadas com treinamentos, testes e servigos de suporte tecnico, tais 
como:

a) Salaries;

b) Seguros de acidente;

c) Taxas, impostos e contribuigoes;

d) Indenizagoes;

e) Vale-refeigao;

f) Vale-transporte; e

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas legalmente.

10.2.11. A inadimplencia da Proponente, com referencia aos encargos estabelecidos na condign 
anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTER, nem podera onerar o 
objeto deste Termo de Referencia, razao pela qual a Proponente vencedora renuncia 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTER; e entregar os 
servigos nos prazos e condigoes estabelecidos no Termo de Referencia.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

11.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposipoes contidas na 
Lei 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitapoes e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposipoes contidas na Lei n^ 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa 
do Consumidor - e normas e prindpios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PUBLICACAO.

12.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicapao deste instrumento, por extrato, no 
Diario Oficial da Uniao, no prazo previsto na Lei n^ 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

13.1. E eleito o Foro de Brasilia para dirimir os litigios que decorrerem da execuqao deste Termo 
de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliapao, conforme art. 55, §2? da Lei n? 
8.666/93.

13.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.

Brasilia, 09 de fevereiro de 2022.

GAL DA CONTRATANTERES

RESPONSAVEL LEGAL DA\COnWtADA

Testemunhas
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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