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CONTRATO ARPE No 016/2012 
 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO  DE SOLUÇÃO  
DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E DEMAIS 
AMEAÇAS AO AMBIENTE DE 
INFORMÁTICA DA ARPE, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE E A 
EMPRESA CPTEC SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  NA 
FORMA A SEGUIR ADUZIDA. 

 
 
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - 
ARPE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 
no.03.906.407/0001-70, com sede à Avenida Conselheiro Rosa e Silva no.975 - Aflitos - 
Recife/PE, representada, neste ato, por seu titular o Senhor Diretor Presidente Dr. 
ROLDÃO JOAQUIM DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, residente e 
domiciliado no município do Recife, Estado de Pernambuco, portador do CPF/MF no , 
013.167.174-20, no uso das atribuições que lhe são delegadas pela Lei Estadual no 
12.524, de 30 de Dezembro de 2003, e com base na Lei Federal no 8.666, de 21 de 
Junho de 1993, e suas alterações, daqui por diante designada simplesmente 
CONTRATANTE ou ARPE, e a empresa CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA com sede à Travessa da Assembléia nº 12 , Centro, Abreu e 
Lima, PE. inscrita no CNPJ/MF sob o no 10.362.933/0001-82, neste ato representada 
por seu Sócio GEORGE ADELINO CAVALCANTI GOMES, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado no município do Recife, inscrito no CPF/MF sob o 
no 292.011.794 - 72, daqui por diante designada CONTRATADA, têm entre si justo e 
acordado celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições 
seguintes, que mutuamente outorgam e estabelecem tudo de acordo com a Dispensa 
de licitação nº 027/CPL/2012, Processo Licitatório nº 030/CPL/2012, desenvolvido pela 
Comissão Permanente de Licitação - CPL da ARPE. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente instrumento é a aquisição e implantação de uma solução de 
antivírus com a finalidade de detectar e eliminar de forma eficiente vírus, 
spywares, trojan, adwares, códigos maliciosos, dentre outros, auxiliando na 
proteção da rede de informática da ARPE. As características e especificações 
necessárias para essa aquisição estão estabelecidas no documento denominado 
ESPECIFICAÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS, que se encontra inserto à  Dispensa de 
Licitação  no. 027/CPL/20121, às folhas 002 a 011. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA AQUISIÇÃO 
 
A aquisição deverá se processar de acordo com o estipulado neste contrato, na 
Dispensa de Licitação nº 027/CPL/2012 de 26/10/2012 e na Proposta Comercial 
apresentada pela CONTRATADA em 19/9/2012 e que, independentemente de 
transcrição, passam a integrar este instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor global deste contrato é de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), 
considerado fixo e irreajustável, nos termos do Artigo 5o da Lei Estadual no.12.525, de 
30 de Dezembro de 2003. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento, no valor estabelecido na cláusula terceira deste contrato, será efetuado 
através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente na instituição bancária 
indicada pela CONTRATADA, mediante a apresentação da nota fiscal e fatura 
discriminativa, a qual deverá ser devidamente atestada pela CONTRATANTE, em até 
15 (quinze) dias úteis após a efetiva realização dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 
 
A vigência deste contrato iniciará na data de sua assinatura indo até 31 de dezembro 
de 2012, devido ao Exercício Financeiro.  Deverá ser aditado em 01/01/2013 para 
complementar o prazo de 12 (doze ) meses, podendo em seguida ser prorrogado até 
completar o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses correspondente à opção 
escolhida pela ARPE dentre aquelas oferecidas na proposta apresentada pela 
CONTRATADA, o que encontra-se em conformidade com o inciso IV do art. 57 da Lei 
nº 8666/93. O fornecimento do objeto do contrato deverá  atender os prazos acordados 
na proposta apresentada pela CONTRATADA  no item CONDIÇÕES COMERCIAIS.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas através de recursos 
financeiros constantes do orçamento da ARPE para o Exercício Financeiro de 2012, 
oriundos da Unidade Orçamentária 00302 - ARPE; Programa de Trabalho 
04.122.0932.4348; Fonte de Receita 0241 - Recursos Próprios; - Outras Despesas 
Correntes; Natureza da Despesa 3.3.90.30. 
 
Para pagamento do valor global deste contrato foi emitida, em 20/11//2012, a Nota de 
Empenho no 2012NE000263, no valor do contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
a)Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas e também todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas quando da dispensa de licitação; 
 
b)Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer 
alteração no seu Contrato Social ou endereço. 
 
c)Assumir todos os encargos e obrigações trabalhistas, tributárias, fiscais e sociais 
decorrentes da execução do presente contrato. 
 
d) Comunicar à ARPE, de imediato, qualquer alteração no que se refira ao material  
fornecido,  
 
e)Atender, prontamente, às observações e reclamações da Diretoria Administrativo -
Financeira da ARPE; 
 
f) Refazer ou corrigir, os erros, falhas, omissões ou irregularidades observadas pela 
ARPE na execução do contrato sem quaisquer ônus adicionais para esta última; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Durante a vigência do contrato é de responsabilidade da CONTRATANTE, fiscalizar e 
acompanhar o desenvolvimento dos serviços, bem como efetuar o pagamento quando 
do recebimento definitivo do objeto através da Diretoria Administrativo – Financeira, 
gestora do contrato, que manterá registro de acontecimentos considerados relevantes 
e as providências adotadas.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
Pela não execução, total ou parcial deste contrato, a CONTRATANTE, poderá aplicar à  
CONTRATADA as  sanções administrativas previstas  no  Artigo 87, incisos I, II, III e 
IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§ 1º Irregularidades praticadas na execução do contrato sujeitarão a CONTRATADA às 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, observados os seguintes limites máximos: 
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a) 1% (um por cento) por dia de atraso   na  entrega     do objeto  ou   execução de 
serviços até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor global da obrigação não 
cumprida; 
b) 10% (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço 
ou rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, calculado sobre  o valor global da 
obrigação não cumprida; 
c) 5% (cinco) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer  cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega, conforme alíneas “a’ e “b”, supra. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e   impedimento de contratar 
com a ARPE por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade     para      licitar    ou       contratar  com a 
Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV,  da   Lei Federal nº 8666/93, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante o Estado de Pernambuco. 
§ 2º A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 
I – atraso injustificado na execução do contrato; 
II – inexecução total ou parcial do contrato. 
§ 3º O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos a partir do 
dia seguinte ao do vencimento   do     prazo  de   entrega ou execução do contrato, e a 
multa será aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias. 
§ 4º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 
penalidades. 
§ 5º O valor correspondente à multa será retido dos pagamentos subsequentes devidos 
pela CONTRATANTE em decorrência da execução contratual, quando cabível, ou será 
cobrado judicialmente; 
§ 6º Objetivando evitar dano ao Erário, o Diretor  Presidente    da ARPE poderá adotar 
medida cautelar para suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor 
de eventual multa a ser aplicada até o término do processo administrativo. 
§ 7º A competência para a aplicação das sanções é atribuída às seguintes autoridades: 
I – Secretário de Administração do Estado de Pernambuco: declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
II – Diretor Presidente da ARPE: demais sanções. 
§ 8º As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 
razoabilidade e da     proporcionalidade,   após regular processo administrativo com 
garantia de defesa prévia e de interposição de  recurso. 
§ 9º. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 
irregularidades constatadas 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 
 
A CONTRATANTE suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida à  CONTRATADA, 
sempre que ocorrerem circunstâncias que coloquem em risco a realização dos 
objetivos do presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA  CESSÃO DO CONTRATO 
 
Fica vedada a cessão total ou parcial do presente contrato sem a prévia e expressa 
autorização da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente instrumento nas 
hipóteses previstas no Artigo 78, incisos I a XII e XVII da Lei no 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, sem que caiba à CONTRATADA o direito a qualquer indenização, sem 
prejuízo das penalidades pertinentes. 
No caso de a CONTRATANTE recorrer à via judicial para rescindir o presente contrato, 
ficará a CONTRATADA sujeita à multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o 
valor global deste contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários 
de advogado, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor global deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO A  DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
Este contrato encontra-se vinculado à Dispensa de Licitação nº 027/CPL/2012 
concluída em 26/102012, devidamente ratificada pelo Sr. Diretor Presidente da ARPE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO 
 
O presente contrato rege-se pelas normas da Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 
1993, e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
As prorrogações de prazo de vigência e/ou alterações de cláusulas, termos e 
condições deste contrato serão formalizadas através de Aditivos Contratuais, que 
passarão a fazer parte integrante do mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REGISTRO 
 
Este instrumento contratual após obedecer todas as formalidades legais deverá ser 
registrado no Livro de Registro de Contratos Administrativos da Agência de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
Conforme disposto na Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações, o 
presente instrumento será publicado no Diário Oficial do Estado em forma de extrato, 
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trazendo em si, presunção de legitimidade e valendo contra terceiros desde sua 
publicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir 
questões relacionadas a este contrato. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi 
lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se 
destina à CONTRATADA, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas 
partes contratantes e pelas testemunhas abaixo firmadas. 
 
 
Recife,         de novembro de 2012. 
 

 
______________________________________ 

ROLDÃO JOAQUIM DOS SANTOS 
Diretor Presidente da ARPE 

 
 

________________________________________ 
GEORGE ADELINO CAVALCANTI GOMES 

PELA CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
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