
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 72  REGIÃO 

CREFITO-7 

CONTRATO ADMINISTRATIVO  

Pregão Eletrônico CREFITO-7 no 02/2022 

Processo no 2182621/2021 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
GERENCIAMENTO DE BACKUP EM NUVEM, QUE 
ENTRE SI FIRMAM O CONSELHO REGIONAL DE 
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 
SÉTIMA REGIÃO CREFITO-7, E A EMPRESA 
LLEVON INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 
02.092.217/0001-02. 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o CONSELHO 
REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA 
REGIÃO/CREFITO- , autarquia federal da administração indireta, criada pela Lei no 
6.316, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975, registrado no CNPJ/MF sob o n.° 
16.300.642/0001-46, com endereço na Avenida Tancredo Neves, 939, Edifício Esplanada 
Tower, Sala 101, CaMinho das Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador - BA, representada 
neste ato pelo seu presidente Mauricio Lima Pedroso Neto,CPF n.o 006.734.115-24, 
doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa LLEVON 
INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob o n.° 
02.092.217/0001-02, estabelecida na cidade de São Paulo/SP, na AV LEONCIO DE 
MAGALHAES, Bairro: JARDIM SA0 PAULO(ZONA NORTE), No597, CEP: 02.042-010, neste 
ato representada por VALTER ALVES DANTAS, portador da Cédula de Identidade n.° 
11.387.468-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.° 064.213.648-37, doravane 
denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente, 
com fulcro na Lei 8.666/93 e demais consectários legais, mediante as seguintes cláusulas 
e condições a seguir dispostas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

gerenciamento de backup em nuvem para um volume de dados de 5 terabytes 

incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, por 12 meses, visanco atender 

às necessidades Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região, 

conforme especificações do Anexo I, do Edital de Licitação - Pregão Eletrônico no 
02/2022. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Não será admitida a subcontratação do objeto 
licitatório, no todo ou em partes. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

A presente contratação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem fq 

às disposições constantes dos dbcumentos adiante numerados, que intêgil3 

procedimento acima citado, do CREFITO-7, e que, independentemente de tranácri 

fazem parte integrante e complementar deste Contrato: 

Edital PREGÃO ELETRÔNICO no 02/2022 e seus Anexos; 

Documentos de PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO apresentados pela 

ora CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de 

sua assinatura, admitida a sua prorrogação nos termos do art. 57, §10, da Lei n0  

8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A execução do contrato será realizada na forma descrita no Termo de, 

Referência e no Edital do Pregão Eletrônico de no 02/2022, acompanhada e fiscalizada 

pelos Srs. Vinicio Gonçalves Pinheiro e Paulo Ricardo da Silva Vieira, respectivamente, 
como Gestor e Fiscal do Contrato, funcionários do CREFITO-7, especialmente 

designado por meio de portaria. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização será exercida no interesse do CREFITO-7, e 

não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, 

por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade 

da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

em parte os serviços prestados,'Sél  em desacordo com ete contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços serão executados na sede do CREFITO-

localizada na Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, no 939 - Caminho das , 

Árvores. CEP 41.820.021. 
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CLÁUSULA QUINTA- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na contratação objeto gio 
presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado. 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1; 
A CONTATADA, além da fdrrilecirhehto dos produtos para a perfeita 

execução do objeto do presente contrato, obriga-se a: 

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os equipamentos 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo 
de Referência e em sua proposta; 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou en 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

IV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com s artigos 14 e 17 a ;do27 lCódigo de Defesa do Consumidor (Lei 
no 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em 
vigor; 

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados 1:4)r 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteçào 
Individual - EPI, quando for o caso; 

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

, VIII. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias,tributárias e as dernOis previstas; na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 
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Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações 

do órgão; 

Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Termo de Referência; 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas 

da Administração; 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhad s 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, deve 
a Contratada relatar a Cdritratante toda e qualcKier ocorrência nestels,.rittel 

fim de evitar desvio de função; f 

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

Arcar com o ônus décori'áte de eventual equiVoco' no dimensionarnehtd, 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previ 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, de forma 

irrevogável e sem ressalvas, nos termos da legislação vigente, prestando-os 

de acordo com as especificações e condições constantes deste Contrato e do 
Anexo I do Edital de Pregão CREFITO-7 n0  02/2022; 

Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados e dos recursos 
empregados, em conformidade com as especificações deste Contrato e do 

Anexo I do Edital de Pregão CREFITO-7 n0  02/2022, sem ônus para, 
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Contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

Cumprir os prazos para prestação dos serviços contratados e entrega dos 
materiais correspondentes, quando exigidos, em consonância com o disposto 
no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico CREFITO-7 no 02/2022; 

Arcar com todos os custos necessários à completa prestação dos serviços, 
responsabilizando-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes 
desta contratação; 

Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, 
patentes, registros, processos e licenças relativas à execução desta 
contratação, eximindo a Contratante das consequências de qualquer utilização 
indevida; 

Executar tollas as atividades inFtFinehtes a este Contrato com rigorosa 
observância aos conceitos técnicos' estabelecidos no Anexo I do Edital de 
Pregão CREFITO-7 no 02/2022, e tudo mais que for necessário ao perfeito 
cumprimento das obrigações previstas neste Contrato; 

Observar, para o cumprimento do objeto deste Contrato, as disposições da Lei 
no 13.709/2018 e alterações, bem como as normas técnicas e 
regulamentações posteriores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 
quando couber; 

Cumprir o disposto na legislação trabalhista e nas normas regulamentadorás 
relativas à segurança e medicina do trabalho, na legislação ordinária federal, 
estadual e municipal, aplicáveis ao objeto deste Contrato, bem como os 
acordos e convenções coletivas de trabalho das categorias profissionais 
envolyidas; 

Responsabili ar-se inteiramente pelo pessoal alocado na prestação dos 
serviços objeto deste éontraté•;1' objservandb rigorosamente todas as 
prescrições irelativas às leis sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas e 
previdenciárias, sendo considerada, em qualquer circunstância, como a única 
empregadora responsável por qualquer valor devido relacionado à execução 
do presente contrato. 

Respeitar as 'normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso 
às dependências do CREFITO-7; 

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens cllo 
CREFITO-7, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CREFITO-7; 
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Comunicar ao CREFITO-7 qualquer anormalidade Constatada durante,f a 

prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos solicitados; 

Autorizar e assegurar ao CREFITO-7 o direito irrestrito de fiscalizar, sustár, 

recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de., 

acordo com a técnica e as especificações deste termo de referência. 

Manter sigilo sobre toda e qualquer informação confidencial, reservada 

exclusiva, incluindo informações técnicas, de negócios ou finánC 
I "I' comunicada pelo dREFI1v-7 em função do presénte contrato. 

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato,. 

ainda que ocorrido nas dependências do CREFITO-7; 

Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com ás 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação' ,. 

exigidas na licitação; 

Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do F!tcál 
Contrato designado pelo CONTRATANTE, para fins de acompanharriébr 

execução do Contratb; I ' 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presen 

contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA - Da Proteção de Dados Pessoais 

As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa naturál, 

relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 

garantindo que: 

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases leg 

previstas nas hipóteses dos arts. 70, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às ou is 

se submeterão os,  sérviçlosl, e[ para propósitos legítimos, específicos; it 
, 

e informados ao titular; 
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b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das 
finalidades db serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de 
obrigação legal ou regulatóriaHno ! eXercícib regular de direito, por 
determinação judicial ou por requisição da ANPD; 

em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 
consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será 
realizada após prévia aprovação do CREFITO 7a Região, responsabilizando-se 
a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão 
ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em 
hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros 
finalidades; 

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o CREFITO 7a Região 
será responsável por obter o consentimento dos titulares; 

1' 

os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais 
coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas, especificações 
técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores 
práticas de mercado. 

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco Je 
dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicaç o 
de açesso (log), adequado controle baseado em função (role based acces 
control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo 
estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada 
transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, 
vedado o compartilhamento desses dados com terceiros; 

I I r 

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela 
CONTRATADA, para atender ao acima, esta garante que: 

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram 
o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de 
privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relaç4o 
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contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídicb,,  

' 
brasileiro; 

e.1.2) os dados tánSferiáok serão'tratados em ambiente da CONTRAI-À, 

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi 

e continuará a ser realizada de acordo com as disposições pertinentes da 

legislação sobre proteção de dados aplicável e que não violam as disposições., 

pertinentes, do Brasil; 

e.1.4) sempre que necessário, orientará o CREFITO 7a Região, durante:O 

período de tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados 

transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade corri a 
legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato; 

r, 
# 

e.1.5) oferecerá gararitias suficientes em relação às medidas de Seidu 
técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante', 

compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros; 

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração,' 

a divulgação ou o acesso não autorizado, nomeadamente quando o 

tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra 

forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram um nível de 
segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à 

natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos 

disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação; 

e.1.7) zelará peloi cu;mpiiriMento das medidas delsegurança; 

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome do CREFITO 7a Região e 
em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso 

de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em. 
informar imediatamente ao CREFITO 7a Região, que neste caso poderá 
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suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato; 

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções 

recebidas do CREFITO 7a Região e as obrigações do contrato e que, no caso 

de haver urna alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso 

substancial Oas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, 

comunicará imediatamente essa alteração ao CREFITO 7a Região, que neste 

caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato; 

e.1.10) notificará imediatamente o CREFITO 7a Região sobre: qualquer 

solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma 

autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja 

proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a 

confidencialidade de uma investigação policial; qualquer acesso acidental cb.1 
não autorizado. 

e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de 

informação do CREFITO 7a Região, relacionadas ao tratamento dos dados 

pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da 

autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados 
transferidos; 

e.1.12) a pedido do CREFITO 78  Região, apresentará as informações 
necessárias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da 
transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora. 

e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente o CREFITO 7a 
Região que poderá anuir por escrito; 

e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado, serão executados 
de acordo com o disposto neste contrato; 

e.1.15) enviará imediatamente ao CREFITO 7a Região uma cópia de qualquer 
acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato. 
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XX.2 A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregat6,  

obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à 

Política de Privacidade do CREFITO 7a Região. 

XX.3 O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham 
ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a 

CONTRATADA e para seus prepostos - devida e formalmente instruídos nesse 
sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e 

pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final. 

XX.4 As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes 

ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Reg • la 

mentos de Proteção, de ,i){3dos em vigor e no atendimento de requiMçip 

determinações do Poder Judiciário, Ministério 1 Público, Órgãos de élórit 

administrativo; 

XX.5 Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de' 

um Titular de Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-
se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas OU 

conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em 

vigor. 

XX.6 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o 

Encarregado do CREFITO 7a Região, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 1a 

ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco 

violação de ,dados pesspals de que venha a ter conhecimento ou 
devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, teála 

medidas necessárias. 

XX.7 A critério do Encarregado de Dados do CREFITO 7a Região, a CONTRATADA 

poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à 

proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco 

inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais. ' 

XX.8 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 
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utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá 

o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do 

determinado pelo CREFITO 7a Região, eliminará completamente os Dados 

Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou 

outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de 
obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

XX.9 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido 

neste contrato e de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da 
LGPD. 

Standard Contractual Clauses - SCCs 

Obrigações das partes: 

Limitação das finalidades: 

As partes só devem tratar os dados para as finalidades específicas declaradas para a 

transferência de dados ou quando a) obtiverem o consentimento específico 
dos titulares; b) necessário no contexto de processos judiciais; ou c) 

necessário para proteger os interesses vitais do titular de dados ou de outra 
pessoa natural. 

Transparência: 

As partes devem tornar disponíveis aos titulares de dados informações sobre suas 

identidades e modos de contato, quais os tipos de dados tratados, publicizar o 
direito dos titulares a obterem uma cópia das SCCs que regem o contrato, 

bem como informações sobre possíveis transferências dos dados a terceiros. 

Qualidade e minimização dos dados: 

As partes têm a obrigação de garantir a veracidade dos dados pessoais tratados e 

tentar mantê-los atualizados. Além disso as partes devem garantir que os 

dados compartilhados são somente aqueles adequados, relevantes 'e 
necessários para cumprir as finalidades da transferência de dados. 

Limitação de armazenamento: 

As partes não devem reter os dados pessoais por períodos mais longos que o 
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necessário para que se cumpram as finalidades da transferência de dados,, 

devendo excluir ou anonimizar os dados e backups ao fim do tratamento. 

Segurança do Tratamento: 

As partes se comprometem a implementar as medidas técnicas e organizacionais 
necessárias para garantir a segurança dos dados pessoais transferidos, bem 

como sua confidencialidade. 

Dados Sensíveis: 

Quando a transferência internacional de dados incluir dados sensíveis, o recept 

destes dados deve implementar restrições e/ou medidas adicionais para 

proteger e adaptar a transferência e o tratamento destes dados ao nível de 

risco que eles apresentam. 

Transferência dos dados a terceiros: 

O receptor dos dados não deve transferir ou compartilhar estes com terceiros que não 

tenham assinado contrato contendo as SCCs ou outra forma de autorização 

dada pela GDPR. 

Documentação e Compliance: 

As partes devem manter registros que permitam comprovar seus esforços p 

cumprimento das cláusulas previstas no contrato, bem como registr 

apropriados das atividades de tratamento de dados sob sua responsabilidade, 

como mapeamentos de dados. 

Direitos dos Titulares: 

O receptor dos dados se compromete a: 

Garantir que responderá os pedidos de exercício de direito dos titulares de dados sem 

atrasos indevidos e no máximo em até um mês após recebimento da requisição; 

Tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento rápido e eficiente 'IS 
direitos dos titulares de dados; 
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Providenciar aos titulares que requisitarem a confirmação do tratamento de dados e 

uma cópia do anexo contratual contendo o escopo da transferência de dados, bem 

como a informação sobre possíveis compartilhamentos destes dados e sobre a 

possibilidade de o titular apresentar reclamações às Autoridades de Proteção de 
Dados; 

Garantir o direito dos titulares de corrigir dados errados ou desatualizados; 

Garantir o direito dos titulares pela exclusão de dados desnecessários, cujo 

tratamento descumpra alguma das cláusulas da SCCs ou cujo tratamento já tenha 
sido finalizado; 

ri3Terminar qualquer t tamento dos dados compartilhados para fins de marketing caso 
o titular assim exija; 

Não utilizar dos dados transferidos para efetuar a automação de tomada de decisão 

que possa produzir efeitos legais ou similares que afetem o titular de dados; 

Informar e explicar suas justificativas para negar o exercício de qualquer direito 

apresentado nessas cláusulas caso considere o pedido do titular injustificado. 

Ao assinar a§. SCCs, cada parte se torna responsável pelos danos que venha a causar 
às demais partes por quaisquer quebras das cláusulas, bem como se tornam sujeitas 

às reclamações dos titulares de dados e possíveis consequências legais das 
reclamações destes titulares às Autoridades de Proteção de Dados. 

CLÁUSULA SÉTIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei no 8.666/93, são obrigações 
da CONTRATANTE: 

1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
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acordo com as cláusulas contratuais, termo de referência, edital, anexos e os termos 

de sua proposta; 

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servid r 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectad s 

indicando dia, mês e ano,1  bem, como o nome dos empregados eventual, e 

envolvidos, e encaminhando apontarnentos à autoridade competente a 

providências cabíveis; 

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatá 

fornecida pela contratada; 

Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados; 

Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados; 

Manifestar-se forMalMeritel em todos os atos relátivos à execução do oCiiint 

em especial, aplicação de sanções, alteraçõeS e repactuações do 'Mês 

quando for o caso; 

Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

e 

CLÁUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Orçamento 

Geral do CREFITO-7 para o exercício de 2022, conta no 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - 

Demais Serviços P. Jurídicas. 

CLÁUSULA NONA 1- DO pREÇOI 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviço de gerenciamén 6 
de backup em nuvem para um volume de dados de 5 terabytes incluindo garantia de 

funcionamento e suporte técnico, por 12 meses, visando atender às necessidades 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região, descritos no. 
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Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico CREFITO-7 n° 02/2022, o valor mensal de $ 

1.791,75(Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) e anual 
de R$ 21.501,00 (Vinte e Um Mil, Quinhentos e Um Reais). 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PAGAMENTO 

O pagamento pelo fornecimento do objeto da licitação, depois de atestado pela 

fiscalização do contrato, será efetuado pelo CREFITO-7 até o 5° (quinto) dia útil 

seguinte ao da apresentação e aceitação dos documentos de cobrança 
correspondentes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetivado por meio de sistema 
eletrônico, à ordem do favorecido, no banco, agência e conta designados, ou por meio 

de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, não podendo 

ser imposta qualquer espécie de multa moratória ou juros moratórios por demora de 

até 3 (três) dias úteis que ultrapassar a data de vencimento, após a data da referida 
Ordem Bancária, se a mesma foi emitida tempestivamente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos, mediante emissão de qualquer ordem 
bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a 

permitir o curhpriménto das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias1 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Juntamente com as notas fiscais/faturas, deverão ser 
apresentadas as certidões negativas de débitos, devidamente atualizadas, junto ao 
FGTS, Receita Federal, Tribunal Superior do Trabalho, comprovante de optante do 
SIMPLES NACIONAL, se for o caso. 

PARÁGRAFO QUARTO - A critério da CONTRATANTE, poderá ser utilizado o valor 
contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para 
consigo, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e 
assumidos pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da 
CONTRATANTE gera à CONTRATADA o direito à atualização financeira desde a data 

final do períodó de adimplemento até a data do efetivo pagamento, tendo como base 
a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à 
Fazenda Nacional, Op rata tempore die, de forma não composta, devendo os cálculos 
dos encargos, de cada mês, serem feitos utilizando-se a taxa do mês anterior ao da 

apuração desses encargos, em conformidade com o art. 406 da Lei n° 10.406/02 - 
Código Civil. 
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PARÁGRAFO SEXTO - , A, notal fiscal/fatura dever ser emitida pela pró 

CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscr ção no CNPJ apresentado 

documentos de habilitação e das propostas de preços. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ), bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição 

para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas` 

previstas para o objeto desta licitação, conforme Instrução Normativa SRF 1234/2012 

ou outra norma que venha a substituí-Ia. Cabe a CONTRATADA o destaque destes 

impostos no corpo das notas fiscais emitidas. 

PARÁGRAFO OITAVO - Não haverá a retenção prevista no subitem anterior caso a 

CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições (SIMPLES), instituído pela Lei no 9.317/96, ou encontre-se em uma das 

situações elencadas no artigo 25 da Instrução Normativa SRF no 1234/2012 Óti outral 

norma que venha a substituít-la. 

PARÁGRAFO NONO - Havendo erro no documebto de cobrança oU' ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento 
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, 

não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1 I 

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual, comportamento inidôneo ou não veracidade 

das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções 

administrativas, garantida prévia defesa: 

I - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretaréN 

prejuízos significativos para a iCONTRATANTE; 

H - Multas (que poderão ser recolhidas em quMquér agência integrante g,  

Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação, a 

ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE): 

A. de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor atualizado do Contrato, limitada a 

incidência a 05 (cinco) dias. Após o quinto dia e a critério do CREFITO-7, no caso, 
de cumprimento com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma 
a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sern 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, em caso de 
atraso no cumprimento, por período superior ao previsto na alínea "a" deste 
inciso ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, em caso 11e 
inexecução total da obrigação assumida, não estando prejudicada a adoção Os 
procedimentos necessários para a devolução do montante pago à CONTRATADA; 

Impedimento de licitar e contratar com a União e, se for o caso, 
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da licitante que 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de niodo iniclôneo ou 
cometer fraud fiscal, enquanto piertlurarern os, motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e no 
Edital de Licitação e das demais cominações legais. 

III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No processo de aplicação de sanções, é assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da respectiva 
notificação. 

_ , 
PARAGRAFO SEGUNDO - As sanções serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e 
no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante deverá ser 
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no 
Contrato e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo 
de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, 
ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a 
CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
CONTRATADA o valor devido será abatido da garantia. Sendo a garantia insuficiente,, o 
valor complementar será cobrado de forma administrativa e/ou judicial. 

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula 
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, desta cláusula. 

PAFtÁGRAFO QUINTO — A multa, aplicada após trâmite administrativo, poderá deixar 
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de ser aplicada quando, connprovadamente, o atraso decorrer de caso fortuito ou 

motivo de força maior. 

PARÁGRAFO SEXTO — A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se- , 
á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa! à 
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666/93. 

PARÁGRAFO SÉTIMO — O CREFITO 7, na aplicação de sanções, levará em 
consideração a efetiva gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como, o real dano causado ao Conselho, de acordo com a classificação abáixo: 

FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertênpká eoI  

multa conforme percéntuál lestabelécido no item II, alínea "a", desta JusC 

caracterizando-se pela inexecução parcial de devéres de pequena montã, ás 
entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviç s 
da Administração e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica 

inviabilizada. 

FALTAS MÉDIAS: puníveis com a aplicação das penalidades de advertência e 
multa conforme percentual estabelecido no item II, alínea "b", desta Cláusula,' , 
caracterizando-se pela inexecução parcial ou total das obrigações qUe 
acarretam prejuízos aos serviços da Administração, inviabilizando total ou 
parcialmente a execução do contrato, notadamente em decorrência de conduta 
culposa da CONTRATADA. 

FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação das penalidades de multa conforype 
percentual estabelecido no item II, alínea "c", desta Cláusula e poderá ha 411 
impedimento de licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estado  
Municípios pelo orao dá até 05 (cinco) 2(nos, caracterizanclO 
inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos reIiárt  

aos serviços da Administração, inviabilizando a execução do contrato em 
decorrência de conduta culposa ou dolosa da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO OITAVO — Para gradação das penalidades indicadas nos subitens I, 
II e III do parágrafo anterior será utilizada a seguinte tabela: 

CONDUTAS QUE ENSEJAM A IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE 

NATUREZA 
DA FALTA 

Não prestar os serviços em estrita obediência às 
especificações estabelecidas no Termo de Referência 
e neste contrato. 1 

Grave 

Não providenciar a imediata correção das 
1 , 4 , 

Média, 
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I " deficiência apontadas pelo  isca d Contrato 

quanto à execução contratual.  
Não autorizar a recusa imediata dos 
serviços/materiais que apresentarem emendas, 
rasuras, vícios, defeitos, violações, inadequações ou 
estiverem em desacordo este contrato, às expensas 
da CONTRATADA.  

Grave 

Não se responsabilizar por todas as despesas 
obrigatórias, e demais, conforme descritas nos itens 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

Grave 

Não se responsabilizar por todo e qualquer dano ou 
extravio, deixando de assumir o ônus e a execução 
dos respectivos reparos ou substituições.  

Grave 

Não dar crncia ao CREFITO-7, imediatamente e por 
escrito, d toda e qualqu9r1 anormalidade que 

; 

verificar na execução do contrato.  
Leve 

Veiculação 'de publicidade acerca do Contrato, salvo 
se houver prévia autorização do CREFITO-7.  Média 

Não zelar pela destinação e integridade dos 
materiais a serem entregues.  Grave 

Não prestar as informações e os esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, 
deixando de atender às solicitações nos prazos 
especificados.  

Leve 

Não manter, durante todo o período de vigência do 
Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação que ensejaram sua contratação. 

Grave 

Não disponibilizar uma conta de 
comunicaç o entre as partes, bem 
comercial é telefone de contat6:1' 

e-mail para fins de 
como, endereço 

1  
Leve 

Quebra dó dever de sigilo sobre as informações 
restritas de propriedade do CONTRATANTE 
comunicadas à CONTRATADA em função do presente 
contrato. 

Grave 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a s 
rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quanto à sua forma, a rescisão poderá ser: 

por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666/93; 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os 

amigáveis, como os determinados por ato unilateral da CONTRATANTE, serão 

formalmente motivados, asseguradas à CONTRATADA, na segunda hipótese, o 
exercício do contraditório e ampla defesa, mediante prévia e comprovada, 
intimação da intenção da Administração para quê, se o desejar, a 

CONTRATADA apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de 
seu recebimento e, em hipótese de não acatamento da defesa, interponha 

recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação 

comprovada da decisão rescisória. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

A Contratante providenciará a publicação resumida do presente 
instrumento, nos termos do Parágrafo Unico do Art. 61 da Lei n.o 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA 

Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações ora ajustadas, 

deverá a CONTRATADA dentro de 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do 

CONTRATO, apresentar ao CREFITO-7 uma das garantias abaixo discriminadas, 

equivalente a 2% (dois por cento) do valor do CONTRATO; 

Caução em dinheiro, seja depositada em conta bancária específica para 

tal fim (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal) à disposição do 

CREFITO-7, nos termos da legislação vigente; 

Fiança Bancária', ernitiqa por instituição bancária, aceita pelo CREFITO 

e nos termos da legislação vigente; 

Seguro garantia, feito junto a entidade autorizada, aceita pelo CREFITO-7, 
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e nos termos da legislação vigente; 

A garantia terá validade até a emissão pelo CREFITO-7 do Termo de recebimento dos 

serviços; 

Caso ocorra vencimento da garantia !antes: do encerramento das obrigações 

contratuais, a CONTRATADA deverá providenciar, as suas custas, a respectiva 

renovação, sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos. 

Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceito pelo CREFITO-7, a 

garantia de que trata o "caput" desta Cláusula. 

O CREFITO-7 poderá deduzir da garantia multas e penalidades previstas neste 

CONTRATO, bem como o valor dos prejuízos que lhe forem causados. 

No caso de execução da garantia, em decorrência do disposto no parágrafo anterior, a 

CONTRATADA se obriga a complementá-la, às suas expensas, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, que se contará do aviso escrito do CREFITO-7. 

A garantia de 9ue trata esta Cláusula será devolvida à CONTRATADA após a emissão 

do Termo de lecebimento a que se refere ó Parágrafo 1°, desta Cláusula, mediante 

solicitação expressa e por escrito, até 30 (trinta) dias do recebimento, por CREFITO-7, 

desta solicitação. 

O valor da Garantia será atualizado nas mesmas condições de atualização do 

CONTRATO,devendo a CONTRATADA providenciar, às suas custas, a respectiva 

renovação sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal de Salvador - Seção Judiciária da 
Bahia, para dirimir as questões oriundas da aplicação e interpretação do 

presente contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

1 
E por estarem assim, justas e convencionadas, as partes assinam o 

presente, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença 
de duas testemunhas também signatárias. 

Salvador, 13 de abril de 2022. 
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