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CONTRATO DISP – LICITAÇÃO Nº 2022403529 

Prestação de Serviços de Infraestrutura, Provendo Armazenamento, 

Compartilhamento de Arquivos e firewall 

 
1) DOS SUJEITOS DO CONTRATO 
O presente termo está estritamente relacionado ao “Contrato nº 2022403529 - Serviços de 
Infraestrutura, Provendo Armazenamento, Compartilhamento de Arquivos e firewall”, 
obrigando as partes abaixo identificadas, sujeitando-as às normas da Lei nº 8.666/93 e às 
suas cláusulas, regulando-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente 
e nos casos omissos os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado: 
 

 1.1 – CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 4ª REGIÃO, autarquia federal com 
sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas, nº 298, 15º andar, Centro, CEP 30180-001, CNPJ 
nº 02.505.297/0001-72, neste ato representado por seu Conselheiro Presidente, Biólogo 
CARLOS FREDERICO LOIOLA, registrado sob o nº 008871/04-D, CPF n° 598.150.786-15, 
doravante denominado CONTRATANTE. 
 1.2 – QVANTICA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA., empresa de direito 
privado organizado, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.681.634/0001-70, com sede na Rua Rio 
Pardo, Nº 589, Loja 1, no bairro Riacho das Pedras, em Contagem/MG, representado por 
seu CEO, o Sr. Arliê Ribeiro da Silva, Identidade RG Nº M8066591 SSP/MG e inscrito no 
CPF nº 03259689699, Residente na Rua Rio Pardo, Nº 589, Casa, doravante denominada 
CONTRATADA. 
 
2) DO OBJETO 
 2.1 – O objeto é contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação 
de serviços terceirizados de natureza comum e contínua, na área de  informática para 
a prestação dos seguintes serviços: 
 
  a) Qvantica Drive: prover plataforma de armazenamento e compartilhamento 
de arquivos, em centro de dados operado pela Qvantica (nuvem), acessada através da 
internet; 
  b) Qvantica Firewall: prover serviço de interconexão entre a rede 
computacional da CONTRATANTE e sua(s) provedora(s) de internet, com equipamento 
próprio da CONTRATADA; 
  c) Restringir acesso não autorizado à rede computacional da 
CONTRATANTE, bem como aos arquivos armazenados na nuvem da QVANTICA; 
  d) Garantir independência entre a infraestrutura de internet da operadora de 
telecomunicações e a rede da CONTRATANTE; 
  e) Garantir o acesso, previamente autorizado, aos arquivos armazenados na 
nuvem da QVANTICA; 
  f) Manutenir esses serviços, conforme a demanda. Isto é, em caso de falhas, 
prevenções ou aumento de capacidade; 
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3) DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 
 3.1 – O serviço QVANTICA INFRA exige o cumprimento da(s) função(ões) 
relacionadas(s) abaixo. 
Sendo realizado(s) na(s) data(s), horário(s) e seguinte(s) localização(ões): 
 3.2 – Disponibilizar, nas dependências da CONTRATANTE, o equipamento 
relacionado na tabela 1, para interconectar a rede computacional da CONTRATANTE à rede 
de internet da Operadora de telecomunicações; 
 3.3 – A escolha do tipo de equipamento/configuração é de total autonomia da 
CONTRATADA. 
 Tabela 1 – Qvantica Firewall 

QVANTICA FIREWALL QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO 
 

CRBIO-4, Av. Amazonas, 
298 Belo Horizonte/MG 

CEP. 30180-001 

FUNÇÃO 

   Servir DHCP 
 
Equipamento de 
interconexão entre rede 
local e internet 

 
 

1 

 
 
Armário de equipamentos 

Contingenciar 
automaticamente links 
de internet em falha 
Balancear 
automaticamente o 
tráfego entre os links 
de internet 

   Proteger contra 
ataques cibernéticos 
externos 

 
 3.3.1 – Todos os equipamentos elencados na tabela 1, que deverão estar 
devidamente identificado por Etiquetas numeradas e logotipo da CONTRATADA, são de sua 
propriedade; 
 3.3.2 – A CONTRATADA permanecerá detentora dos equipamentos mesmo com a 
rescisão do contrato. 
 3.6 – Disponibilizar acesso à plataforma de armazenamento e compartilhamento de 
arquivos (nuvem), conforme descrito na tabela 2, para utilização da CONTRATANTE, a saber: 
 3.6.1 – Localmente, isto é, nas dependências da mesma, como unidade de rede 
mapeada, a partir da nuvem da QVANTICA; 
            3.6.2 – Remotamente, isto é, pela internet, através do navegador WEB; 
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QVANTICA DRIVE QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO FUNÇÃO 

   
Substituir Servidor de Arquivos, 
Pen drive e HD externo 

 
Plataforma de 
armazenamento e 
compartilhamento de 
arquivos em nuvem 

 
 
 

1 

Como unidade de 
rede mapeada, no 
escritório do CRBIO-
4, Av. Amazonas, 298 
Belo Horizonte. 

 

Remotamente, pela 
internet, através de 
navegador WEB 

Guardar e compartilhar arquivos, 
utlizando computadores e dispositivos 
móveis (celulare/tablet) 

 
Acessar a partir de qualquer lugar 
do mundo com Internet 

   Aumentar a segurança contra perda de 
dados 

 
 3.9 – Manutenir somente o equipamento listado na tabela 1 e a plataforma na tabela 
2, conforme a demanda. Isto é, em caso de falhas, prevenções ou aumento de capacidade; 
 3.10 – Essa atividade pode ser realizada remotamente, via internet, ou dentro das 
dependências da CONTRATANTE; 
 3.11 – As manutenções, quando necessárias, ocorrerão em horário comercial. Isto é, 
de segunda a sexta-feira, entre 08h00 e 17h00. Exceto, feriados do município de origem da 
CONTRATADA; 

3.12 – Havendo necessidade de manutenções fora do horário comercial, os valores 
e condições serão negociados em proposta comercial a parte deste contrato; 

3.13 – A CONTRATANTE, está ciente e autoriza desde já aos acessos remotos, pela 
equipe de engenharia da CONTRATADA, aos componentes da rede, listados na tabela 1, 
somente com a supervisão de um funcionário designado pela CONTRATANTE, quando for 
necessário, apenas com o intuito de monitorar o funcionamento e realizar procedimentos de 
manutenção; 

3.14 - A CONTRATANTE poderá requerer o relatório acerca dos acessos e das 
manutenções realizadas, que deverá ser enviado por e-mail em prazo não superior a 5 dias 
uteis; 

3.15 - Zelar pela eficiência e efetividade da sua plataforma de armazenamento e 
compartilhamento de arquivos via Internet, Qvantica Drive, adotando junto a todos os 
usuários todas as medidas necessárias para evitar prejuízos ao seu funcionamento; 

3.16 - Prover um mecanismo de criptografia, isto é, codificação que impede a 
compreensão dos dados por aqueles que desconhecem a senha da CONTRATANTE; 
3.17 - Ao escolher utilizar criptografia, a CONTRATANTE, assume total responsabilidade 

por manter sua senha segura e acessível, estando ciente de que é IMPOSSÍVEL a 
CONTRATADA recuperar parte ou totalmente os dados em caso de extravio da 
senha. 
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3.18 - Monitorar o funcionamento dos serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
durante todo o período de vigência deste contrato; 

3.19 - Esta atividade é exercida remotamente, por meio da Internet, isto é, fora das 
dependências da CONTRATANTE, e de forma automatizada. Com total privacidade aos 
dados armazenados e/ou trafegados; 

3.20 - A CONTRATADA fica autorizada a desligar e religar recursos desses serviços, 
com o objetivo de prontamente restabelecê-lo, com aviso prévio, quando identificar falhas 
que comprometam o seu funcionamento pleno; 

3.21 - As manutenções que provocarem indisponibilidade do Qvantica Drive, 
ocorrerão durante períodos de menor utilização da CONTRATANTE. Restando as 
manutenções, sem paralisação do serviço, para o horário comercial. Isto é, de segunda a 
sexta-feira, entre 8h00 e 17h00. Exceto, feriados do município de origem da CONTRATADA; 

3.22 - Qualquer atendimento será realizado, exclusivamente, através dos canais a 

seguir, conforme a conveniência da CONTRATANTE: 

 Tabela 3 - Canais  de Atendimento. 

 CANAL 
1 Whatsapp 31 3046 5101 

2 Telefone 31 3046 5101 

3 Chat chat.qvantica.com.br 
4 e-Mail atendimento@qvantica.com.br 

 
 

4) DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

4.1 – A CONTRATADA deverá apresentar as demandas solicitadas atendendo aos 
seguintes prazos e nas seguintes condições: 

4.2 – As demandas poderão ser oriundas a partir dos encaminhamentos das 
reuniões da Comissão de Divulgação; solicitadas por e-mail pelas áreas do CRBio-04 ou, 
quando urgentes, pelo WhatsApp, em horário comercial. Estas poderão ser solicitadas 
concomitantemente, cabendo o CONTRATANTE respeitar os prazos individuais da tabela 
supracitada. 
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a) O atendimento remoto feito por humanos ocorre em horário comercial, entre 

09h00 e 18h00, de segunda a sexta-feira, através dos canais informados na tabela "Canais 
de Atendimento", em até no máximo 2h. 

Exceto: feriados do município de origem da QVANTICA e horário extra comercial. 
Situação em que nossa assistente virtual (robô) vai recepcionar e agendar o atendimento 
para o próximo expediente. 

 
b) As manutenções que provocarem indisponibilidade do Qvantica Drive, ocorrerão 

durante períodos de menor utilização da CONTRATANTE. Restando as manutenções, sem 
paralisação do serviço, para o horário comercial. Isto é, de segunda a sexta-feira, entre 9h00 
e 18h00. Exceto, feriados do município de origem da QVANTICA; 

b.1) Fica reservado o direito, única e exclusivamente à QVANTICA, de arbitrar sobre 
os períodos de menor utilização do Qvantica Drive. 

 
c) O atendimento presencial será feito no mesmo dia, se o acionamento for até 

12h00. Depois desse horário, será atendido no dia seguinte até 
12h00. E ocorrerá, se e só se, a manutenção em algum dos equipamentos listados 

na tabela 1 (Qvantica Firewall) exigir. 
 

 
4.3 – Os prazos acima referidos serão contados a partir da solicitação do 

CONTRATANTE e, caso não possam ser atendidos em tempo, a CONTRATADA estará 
passível das sanções previstas, quando as justificativas pelo atraso não forem em 
decorrência de fatos supervenientes, comprovados e formalizados previamente ao 
vencimento dos prazos estabelecidos; 

4.4 – As solicitações, cujo prazo não esteja expresso na tabela acima, deverão ser 
atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, salvo justificativa que ficará condicionada 
à aprovação da CONTRATANTE; 

4.5 - A contratada deverá manter canal aberto de comunicação de segunda a sexta 
feira, das 08h às 17h, excluídos os feriados em que não houver expediente no Contratante, 
sem limites de solicitações; 

4.6 – Havendo a ocorrência de situações imprevisíveis e/ou que prejudiquem a 
imagem da CONTRATADA, poderão ser solicitadas demandas extraordinárias, inclusive em 
finais de semana, as quais deverão ser atendidas imediatamente; 

4.7 – Os serviços deverão ser realizados nas dependências da CONTRATADA, 
utilizando sua própria estrutura de equipamentos e de pessoas, podendo, em situações 
pontuais, utilizar a sede da CONTRATANTE, mediante prévia autorização; 

 
5) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas, fornecendo, 
sempre que solicitado, documentos que comprovem tais condições; 
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5.2 – Prestar serviço com pessoal próprio, especializado e em número suficiente, 
cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento da execução das 
atividades contratadas, bem como refazer, as suas expensas, os serviços inadequadamente 
realizados, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

5.3 – Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou 
a terceiros, decorrentes de atos omissivos ou comissivos, dolosos ou culposos, cometidos 
por seus empregados na execução dos serviços. 

5.4 – Indicar 1 (um) Profissional de seu quadro funcional para ser o preposto 
atuando como supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes para 
tanto; 

5.5 – Ceder ao Contratante os direitos patrimoniais (ou autorais) relativos aos 
serviços especializados ora Contratados, podendo o Contratante utilizá-los de acordo com 
o previsto neste instrumento contratual, nos termos do art. 111, da Lei 8.666/93. 

5.6 – Quaisquer problemas que venham a comprometer o alcance dos níveis de 
serviço estabelecidos devem ser imediatamente comunicados ao CONTRATANTE, que 
colaborará com a contratada na busca da melhor solução para o problema. 

5.7 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal de contrato  
do CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

5.8 – Manter, mesmo após o encerramento do contrato, sigilo profissional, sob pena 
de responder por danos morais e/ou materiais, bem como não comercializar ou ceder para 
outrem os dados ou informações do CONTRATANTE; 

5.9 – Usar os elementos postos à disposição, exclusivamente nos serviços, de 
forma condizente com as normas regentes e com as necessidades da realização dos 
serviços ora contratados, 

5.10 – Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no 
desempenho dos serviços objeto deste Contrato, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta 
de qualquer vínculo com estes; 

5.11 – Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

 
6) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 – É de total responsabilidade da CONTRATANTE manter atualizados os dados 
dos funcionários identificados da tabela 4, que farão abertura de chamados junto à 
CONTRATADA. 

 
Tabela 4 - Responsáveis por chamados técnicos. 

 NOME E-MAIL TELEFONE FIXO CELULAR 

1) Rodrigo Monteiro informatica@crbio04.gov.br (31) 3207-5000 (31) 
971625576 

2) Jairo Rodrigues gestao@crbio04.gov.br (31) 3207-5000 (31) 
99171075 
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6.2 – É obrigação da CONTRATANTE manter atualizados os dados dos seus 

responsáveis, indicados na tabela 5. 
                                                Tabela 5 - Representantes da Contratante 

  E-MAIL TELEFON
E FIXO 

CELULAR 

Administrativo
/ Financeiro 

Juliana 
Mourão 

tesouraria@crbio04.gov.br (31) 3207-
5000 

(31) 
9 96641536 

Responsável 
por chamados I 

Rodrigo Monteiro informatica@crbio04.gov.br (31) 3207-
5000 

(31) 9 
71625576 

Responsável 
por chamadosII 

Jairo Rodrigues gestao@crbio04.gov.br (31) 3207-
5000 

(31) 9 
9171075 

Encarregado 
de dados 
pessoais 

Rodrigo Monteiro informatica@crbio04.gov.br (31) 3207-
5000 

(31) 
9 71625576 

 
6.3 – Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato; 
6.4 – Acompanhar a execução do contrato através de gestor de contratos 

especialmente designado, na forma prescrita na Lei nº. 8.666/93; 
6.5 – Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas pela 

CONTRATADA todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por Lei, bem como 
a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 

6.6 – Acompanhar e fiscalizar os serviços contratados, tanto sob os aspectos 
quantitativos como qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicar à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas 
por parte desta; 
 6.7 – Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para 
execução dos serviços; 
 6.8 – Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou 
preposto que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para 
a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções 
que lhe foram atribuídas. 

 
 
7) DO PAGAMENTO 
 7.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$10.400,00 (dez mil e 
quatrocentos reais) da seguinte forma: 
 a) Parcelas mensais e consecutivas no período de 12 meses no valor de R$800,00 
(oitocentos reais), referente a prestação dos serviços Qvantica Drive e Qvantica Firewall; 
 b) Pagamento em uma única vez no valor de R$800,00 (oitocentos reais),referente 
a prestação dos serviços de Migração de cerca de 1TB de arquivos, Desativação do servidor 
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de arquivos e servidor AD (Active Directory),Reconfiguração de rede e impressoras, 
Configuração de firewall. 
  
 7.2 – A CONTRATADA deverá enviar anexa à NF/fatura de serviços, sua 
regularidade junto à Receita Federal e Dívida Ativa da União, Receitas Estadual e Municipal, 
FGTS e Justiça do Trabalho (CNDT), enviando as respectivas certidões. 
 7.3 – Havendo irregularidade, a empresa terá um prazo de 5 (cinco) dias para 
regularizar sua situação. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da CONTRATANTE; 
 7.4 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais o prazo para 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados, ficando isenta a CONTRATANTE de arcar com quaisquer ônus. 
 7.5 A CONTRATADA deverá efetuar a retenção dos tributos e das contribuições 
federais, conforme estabelecido na Lei nº 9.430/96, na Instrução Normativa RFB nº 1234, 
de 11 de janeiro de 2012; 
 7.6 – Do(s) pagamento(s) será(ão) descontado(s) a(s) multa(s) devida(s), se for o 
caso. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 
a eventuais multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, sendo-lhe assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 7.7 – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deve informar essa condição no 
documento fiscal conforme prevê o Art. 3º, §5 da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 
de janeiro de 2012, prevista na Instrução Normativa 1244 de 12 de janeiro de 2012, 
devidamente assinada pelo representante legal da empresa, situação em que não incidirá a 
retenção de tributos da empresa CONTRATADA; 
 7.8 – Havendo erro na nota fiscal/fatura, problemas nas condições de habilitação e 
qualificação ou outra circunstância exigida, a sanção prevista é a rescisão do contrato e 
execução de indenizações, quando houver prejuízo à Administração, de acordo com o 
Acórdão Nº964/2012 – TCU. 
 7.9 – A CONTRATADA deverá manter-se, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, sob pena de retenção ou suspensão do pagamento, até a 
normalização das irregularidades constatadas, ficando isenta a CONTRATANTE de arcar 
com quaisquer ônus. 
 
8) DOS PRAZOS, VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 8.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de início em 
02/01/2023 e findando em 01/01/2024, podendo, a critério exclusivo do CONTRATANTE, 
ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, limitado ao prazo de 60 meses, conforme 
o art. 57, inciso II, da lei 8.666/93; 

 
 8.2 – Na hipótese de prorrogação deste contrato, será concedido reajuste de preços, 
com vigência no novo período contratual, mediante a aplicação do índice de variação do 
IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, que reflita a variação ocorrida no período 
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contratual anterior, sobre os preços então vigentes, desde que seja requerido pela 
CONTRATADA 30 (trinta dias) antes da assinatura do Termo Aditivo; 
 
09) DAS PENALIDADES 
 9.1 – A Contratada e o Contratante, ao deixarem de cumprir quaisquer das 
obrigações assumidas, ficarão também sujeitas as seguintes sanções, garantido o 
contraditório e a ampla defesa: 
 9.1.1 Advertência por escrito; 
 9.1.2 Multas com os seguintes percentuais e condições: 

 a) De 1% por dia de atraso, sobre o valor total mensal do contrato, nos casos de 
atraso injustificado na assinatura do mesmo ou em razão de atraso injustificado 
na prestação do serviço contratado; 
b) As penalidades previstas serão aplicadas no caso de atraso máximo de 30 (trinta) 
dias, a partir do qual será considerado como inexecução total, podendo ensejar a 
rescisão do Contrato, independente da aplicação das demais penalidades;   
c) De 5% sobre o valor total do contrato, nos casos de interrupção ou suspensão 
injustificada dos serviços; descumprimento parcial de qualquer dos encargos 
previstos, assim como outras hipóteses de não atendimento das condições 
estabelecidas no presente contrato ou na Lei de Licitações; 

   d) De 10% sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total do 
Contrato. 
 9.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato o CRBio-04 poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar as sanções conforme o Art. 87 da Lei 8.666/93; 
 9.3 – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa 
prévia será de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação; 
 9.4 – A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o Contrato, e aplique outras sanções, na forma do disposto na seção II, capítulo IV da Lei nº 
8.666/93; 
 9.5 – As multas e outras penalidades aplicáveis só poderão ser relevadas nos casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado e mediante decisão administrativa 
motivada e fundamentada; 
 9.6 – O valor da multa poderá ser descontado quando dos próximos pagamentos 
devidos pelo CRBio-04 em razão da execução do contrato, cobrada extrajudicialmente ou, 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 
 
10) DA RESCISÃO 
 10.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, constituindo motivos para 
rescisão do contrato: 
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  I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

  II – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

  III – O atraso injustificado na execução da atividade; 

 IV – A paralisação da atividade, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
 10.1.2 – A rescisão do contrato poderá ser: 
  I – Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados na cláusula anterior; 
  II – Amigável, com notificação escrita da parte que deseja rescindir, 
promovida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
10.1.3 – A CONTRATADA declara completa ciência e aceitação dos termos e condições 
decorrentes, bem como se compromete a manter todas as condições da habilitação por todo 
o tempo do contrato, inclusive se houverem renovações. 
 
11 - DA PROTEÇÃO DE DADOS 
11.1 - A CONTRATANTE declara-se ciente e concorda, bem como adotará todas as medidas 
para deixar seus parceiros, Colaboradores e clientes também cientes, e que a 
CONTRATADA em decorrência do presente Contrato poderá ter acesso, utilizará, manterá 
e processará, eletrônica e manualmente, informações e dados prestados pela 
CONTRATANTE e seus clientes (“Dados Protegidos”), exclusivamente para fins específicos 
de prestação dos Serviços e utilização da Plataforma. 
 
11.2 - AS PARTES declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis 
constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, Lei 13.709/2018, e obriga 
se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, 
empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na 
referida LGPD. 
 
11.3 - A CONTRATANTE deve dar ciência aos seus clientes sobre a LGPD e garantir que 
possui todos os consentimentos e avisos necessários para permitir a transferência legal de 
dados pessoais de seus clientes para que a CONTRATADA exerça os serviços. 
 
12) FORO DE ELEIÇÃO 
Para a solução de qualquer ação proveniente deste contrato, as partes elegem a Justiça 
Federal, no Foro da cidade de Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
13) DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 – As despesas para atender a este contrato estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista na classificação “6.3.1.3.02.01.005 – Serviços de Informática.” 

13.2 – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas. 
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13.3 – A CONTRATADA reconhece expressamente os direitos da Administração, 
em casos de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 E, por assim terem acertado e contratado, firmam as partes o presente contrato 
assinado eletronicamente nos termos da Lei nº 14.063/2020, para que, desde já produza os 
seus efeitos. 
 
Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2022. 
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