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CONTRÂTO

Pelo presente instrumento particular para a aquisição de suprimentos para impressoras e multifuncionais,

IEM-SE, de um lado o CONSELHO REGIONALDE BNFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, a

seguir denominado CONTRATANTE, entidade de classe, neste ato representado por seu Presidente Dr.

Gilney Guerra de Medeiros, brasileiro, Enfermeiro, portador do CPF n" 002.246.941-97 e registro

Coren-DF no 143136-ENF, seu Secretário Dr. Elissandro Noronha dos Santos, brasileiro, Enfermeiro,

portador do CPF n" 037.605.956-77 e registro Coren-DF n" 135645-ENF, e seu Tesoureiro Sr. Adriano

Araújo da Silva, brasileiro, Técnico de Enfermagem, portador do CPF n" 552.843.021-68 e registro

Coren-DF n" 80216-TEC, com sede no SRTV/SuI, Quadra 701, Bloco I, Edifício Palácio da Imprensa,5o

e 6o andar, Brasília - DF, inscrito no CNPJ-MF sob o no 03.875.29510001-38, e de outro lado, MIL
PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPB a seguir denominada CONTRATADA, com sede à Avenida

Paulino Muller 977,2o Pavimento - Jucutuquara - ES, inscrita no CNPJ-MF sob o no 23.791.22710001-

06, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Fausto Queirós de Sá, CPF no 036.0$3A6-42,

têm entre si,justo e contratado o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato decorreu da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n' 00212017, mediante

Ata de Registro de Preço, vinculado ao PAD n' 16312016 e seu respectivo edital, e reger-se à pela Lei no

10.520102, Decreto n'3.555/00, Decreto n" 7.892113, Lei no 8.666193 e suas alterações e legislação

pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA_ DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de suprimentos para impressoras e multifuncionais,

conforme as condições, obrigações e requisitos técnicos, estabelecidos no anexo I do edital, que passa a

fazer parte integrante deste instrumento e especificações abaixo:
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capacidade de

7.000 páginas,

com 5% de

cobertura,

original genuíno

do fabricante do

equipamento.

R$ 2.609,85

cr,Áusur,A TERCETRA - DA »oraçÃo oRÇAMENTÁnu

3.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento de que trata o objeto correrão por conta da

dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática.

crÁusur,A eUARTA- Do vALoR Do coNTRATo

4.1. O valor contratado é de R$ 2.609,85 (dois mil, seiscentos e nove reais e oitenta e cinco centavos).

crÁusur,A eurNTA- »o nonÁnro E LocAL DE ENTREcA Do oBJETo

5.1. A entrega deverá ser realizada em conformidade com as especificações estabelecidas neste

instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a requisição do contratante, prorrogáveis por igual

período, mediante solicitação prévia da empresa e aceitação do solicitante.

5.2.O objeto contratual deverá ser entregue na sede do Coren-DF, sito à SRTVS, Quadra 701, Edifício

Palácio da Imprensa, 5o andar, Telefone (61)2102-3773,no horário de 8 as l6 horas, de segunda-feira a

sexta-feira.

HL

5250DN

Series

5.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso

dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pelo

inadimplemento contratual.

forhrito, desde que justificados até 2 (dois)
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cr-Áusur,A sExrA - Do RECEBIMENTo

6.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto

com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pelo contratante.

6.2. Definitivamente, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da

quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e,

consequente aceitação das notas fiscais pelo Gestor e/ou Fiscal da contratação, devendo haver rejeição no

caso de desconformidade.

cr,Áusur,.q, sÉrrll,Ia- DA FoRMA E coNDIçôrs DE rAGAMENTo

7.1. O pagamento devido à contratada será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação

da nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo gestor.

7.2. A contratada deverá apresentar nota fiscal/fatura mensal dos serviços prestados, em 2 (duas) vias,

emitidas e entregues ao contratante, o pagamento será efetuado em moeda nacional corrente, por meio de

boleto bancário ou, na impossibilidade de apresentação deste, por depósito em conta-corrente, através de

ordem bancária.

7.3. O pagamento somente poderá ser efetuado se a contratada estiver em situação fiscal regular.

7.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como

condição para pagamento, por parte da contratada, importará na proÍrogação do prazo de vencimento da

obrigação do contratante.

7.5. Na hipótese das notas fiscais/faturas apresentarem eÍros ou dúvidas quanto à exatidão ou

documentação, o contratante poderá pagar o valor não controvertido no prazo fixado para pagamento, de

acordo com o relatório emitido pelo Departamento Financeiro, ressalvado o direito da contratada de

reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos o

contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar uma análise e o'

pagamento).
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7.6. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela contratada.

7.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde

a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ol 6Yo (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes

formulas:

I = (Dí100)

36s

EM:IxNxVP,onde:

I = indice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM : Encargos moratórios;

N : Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP: Valor da parcela em atraso.

7.8. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser

instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior

competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade,

identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

7.9. Nenhum pagamento realizado pelo contratante isentará a contratada das responsabilidades

contratuais.

CLÁUSI]LA oITAvA _ Do PRAzo DE VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto

do presente contrato.

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRrcAÇôrs oa. coNTRATADA

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto n' 5.45012005, da Leis no 10.52012002
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subsidiariamente da Lei no 8.666193 e demais norrnas pertinentes, são obrigações da contratada:

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de

Referência e de sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão indicações

referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia e/ou validade.

9.1.2. Cumprir fielmente esta norma, de forma que os serviços relacionados sejam executados com

esmero e perfeição.

9.1.3. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que

incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou

culposamente, ao contratante.

9.1.5. Providenciar, no pr.vo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a correção de falhas ou irregularidades

apontadas pelo contratante na execução do contrato, prestando os devidos esclarecimentos ao setor de

fiscalização do contratante, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

9.1.6. Manter, durante toda a contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.7. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades,

cabendo- lhes i nteiramente a respon sabi I idade por eventuais transgressões.

9.1.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus

decorrente, independente da fiscalização exercida pelo contratante.

9.1.9. Cumprir e fazer cumprir seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem

como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto deste

contrato, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de

Página 5 de l{t
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9.1.10. Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quanto para a execução

dos serviços em si.

9.1.11. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítirnas os seus empregados

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependência do

contratante.

9.1.12. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do

contrato, sem prévia autorização do contratante.

9.1.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas através da presente contratação, sem prévia e expressa anuência do contratante, nem

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

9.1.14. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos

12, 73, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990).

9.f.15. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.

9.1.f6. A contratada é obrigada a ÍepaÍar, corrigir, remover ou substituir, por conta própria, no todo

ou em parte, objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de

materiais empregados, ainda que tenha sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

9.1.17. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital

que precedeu a Ata de Registro de Preços, a remessa do produto apresentado será devolvida a contratada,

para substituição no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, independentemente da aplicação das sanções

cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS oBRIGAÇÕTs no CoNTRATANTE

10.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto no 5.45012005, da Lei no 10.52012002

0

ente da Lei no 8.666193 e demais norrnas pertinentes, são obrigações do contratante:
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10.1.1. Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e condições

estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.1.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o

cumprimento das obrigações da contratada, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em

registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada quaisquer fatos que, a seu critério,

exijam medidas corretivas por parte da mesma.

10.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

10.1.4. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente.

10.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços

dentro das normas do contrato.

f0.1.6. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições estipula-

das no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DAS PENALIDADES

11.1. E facultado à administração, na hipótese de a empresa vencedora não assinar o termo de contrato,

não comparecer para tanto, furtar-se ou se recusar, expressa ou tacitamente, bem como inexecutar parcial

ou totalmente o objeto, a aplicação de multa equivalente a 10%o (dez por cento) sobre o valor total

previsto para o contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei no 8.666193, assegurado, nas

duas hipóteses, a ampla defesa e o regular processo administrativo.

11.2. Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das cláusulas do contrato a ser celebrado, a

Administração deste Coren-DF poderá, garantida a ampla defesa, aplicar à contratada as sanções fixadas a

seguir:

7. 1

Íren-

a) Advertência.
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b) Multa de 0,2oÁ (zero vírgula dois por cento) computada por dia de atraso, pelo não atendimento

às exigências constantes do contrato e do Termo de Referência, até o máximo de 10oÁ (dez por cento)

sobre o valor total do contrato e que a partir do décimo dia de atraso frcarâ earacterizada a recusa de

fornecimento.

c) Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato em deoorrência das hipóteses

previstas nos artigos 77 a 79 da Lei n" 8.666193, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades

estabelecidas na referida Lei.

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Coren-DF.

e) 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 a contratada ressarcir o
contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com bases no

subitem anterior.

11.3. A contratada poderão ser aplicadas, além das multas acima referidas, as sanções previstas na Lei
8.666193, no caso de não executar o objeto licitado dentro do prazo estabelecido, ou havendo recusa em

fazê-lo sem justa causa.

11.4. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o
caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.

11.5. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no

Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couberem,

às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 5.666193_

11.6. As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA _ DA FISC ALIZAÇA}

12.1. A fiscalização da execução do objeto deste contrato

contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei n" g.666193.

exercida por servidor nomeado pelosera
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l2-2. Ao contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens fornecidos em

desacordo com o estabelecido no presente contrato.

l2-3. A fiscalização exercida pelo gestor do contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da

contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste contrato.

cr,aúsur,,l nÉcrvm TERCEIRA - DA RESCTsÃo

13.1. Independentemente de qualquer outra circunstância constante no art. 78 da Lei no 8.666193, a

rescisão deste contrato se dará em caso de inadimplemento de qualquer cláusula ou condição por qualquer

das partes, e, ainda, em virtude de requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial, decretação de

falência, liquidação judicial ou extrajudicial de uma delas ou entrar em estado de insolvência.

13.2. Os casos fortuitos e de força maior são excludentes das responsabilidades das partes, nos termos do

Código Civil.

13.3. Em caso de rescisão administrativa deverão ser reconhecidos os direitos da Administração,

conforme estabelecido no art. 55, IX da Lei 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs DISPoSIÇÕES GERAIs

14.1. A omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos ou condições deste

contrato ou no exercer qualquer prerrogativa dele decorrente não constituirá novação ou renúncia nem

afetarâ os seus direitos que poderão ser exercidos integralmente a qualquer tempo.

14.2. Fica vedado a qualquer das partes ceder no todo ou em parte o presente contrato sem

expressa anuência da outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Do F.oRo

15.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro por mais

privilegiado que seja para dirimir eventuais questões oriundas do contrato.
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f 5.2. E por estarem assim justas e contratadas, obrigam-se entre si e seus sucessores ao fiel cumprimento

de todas as suas cláusulas e condições, pelo que assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor,

juntamente com as testemunhas abaixo.

Brasília, 27 de

Conselho Regional de Enfermhgem do Distrito Federal

Secretário - Dr. Elissandro

Conselho Regional de En

Tesoureiro - Sr. Adriano

Mil Print I
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