
CONTRATO

Pelo presente instrumento particular de aquisigdo de aparelhos telef,dnicos com tecnologia VoIP, tem-

SC, dE uM lado o CONSELHO REGIONAL DE ENT.ERMAGEM 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 Secret6rio 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 Ararijo da Silva, brasileiro, T6cnico 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, Edificio paldcio da

Imprensa, 5o e 6o andar, Brasilia - DF, inscrito no CNPJ-MF sob o no 03.875.29510001-38, e de outro

lado, RSMI coMERCro E rNDtsrRrA DE EeurpAMENTos ELETRONTcoS LTDA. ME, a

seguir denominada CONTRATADA, com sede i Avenida Jo6o Gualberto 1881, Conjunto 1107,

Bairro Juvev6 - Curitiba PR, inscrita no CNPJ-MF sob o no 09.003.090/0001-49, neste ato

representada por seu representante legal, Sr. Sergio Roberto Dall Onder, CPF n 717.652.989-20,

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n' 24812013 e em observdncia is
disposig6es da Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do

Decreto n" 2.277, de 7 de julho de 1997 e da Instrugdo Normativa SLTI/IvIPOG no 2, de 30 de abril de

2008 e suas alterag6es, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do preg6o

Eletr6nico n" 00312017, o qual o contratante e a contratada encontram-se estritamente vinculados ao

seu edital e a proposta desta riltima, mediante as cliiusulas e condigoes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIIⅦ EIRA― D00Ⅲ ETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisigio de 50 (cinquenta) aparelhos telef6nicos com

tecnologia VOIR cOnfOrme as caracteristicas,cOndi96es,obriga95es e requisitos tё cnicos cOnfolllle '

anexo l do edital,que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA― DADOTAcAo oRcAMENTARIA

2.1.As despesas decorrentes da execu9ao deste contrato correrao a conta

6.2.2.1.2.44.90.52.008-Aparelhos e Equipamentos dc lntercomunica9ao.

da dotagio orgamentiiria:
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CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor unitario contratado 6 de RS 290,00 (duzentos e noventa reais), totalizando o valor de R$

14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO

4.1. Provisoriamente, mediante Termo de Recebimento Provis6rio, pelo Fiscal do contrato, no pr.vo

m6ximo de 05 (cinco) dias irteis, contados da entrega dos equipamentos ao Coren-DF, para efeito de

posterior verificagSo da conformidade do objeto com as especificagdes.

4.2. Definitivamente, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, no prazo mriximo de 05

(cinco) dias irteis, contados do recebimento provis6rio, ap6s verificagdo da qualidade e da quantidade

do objeto, certificando-se de que todas as condig6es estabelecidas foram atendidas e, consequente

aceitagio das notas fiscais pelo Gestor e/ou Fiscal da contratagio, devendo haver rejeigSo no caso de

desconformidade.

CLAUSULA QUINTA- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1. A contratada se obriga a entregar os equipamentos, conforme estabelecido no anexo I -Termo

Refer6ncia do Edital, em atd 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

5.2. Os equipamentos deverio ser entregues na Sede do Coren-DF, sito e SRTVS - Quadra

Edificio PalScio da Imprensa, 5o e 6o Andar, Asa Sul, Brasilia - DF.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

6.f. O prazo de garantia dos equipamentos objeto deste contrato n6o poderi ser inferior a 12 (doze)

meses, a contar da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

6.2. Durante o prazo de garantia dos equipamentos, o fornecedor fica obrigado a substituir os que

vierem a apresentar defeitos, no prizo m6ximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificagdo do

contratante.
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cLAusuLA sETTMA- DA FoRMA E cot\DreOns on rAGAMENTo

7.1. O pagamento devido d contratada seril efetuado mediante apresentagdo da nota fiscal/fatura

discriminativa, devidamente atestada pelo gestor.

7.2. O pagamento ser6 efetuado em moeda nacional corrente, por meio de boleto banc6rio

impossibilidade de apresentagdo deste, por dep6sito em conta corrente, e ser6 realizado em

(dez) dias uteis ap6s o atesto da respectiva fatura.

7.3. O eventual atraso na entrega da Nota Fiscal acanetarh correspondente e proporcional atraso

pagamento, sem qualquer penalizagio ou atualizagSo monetdria.

7.4. O pagamento somente poder6 ser efetuado se a contratada estiver em situagdo fiscal regular.

7.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentagdo da nota fiscaUfatura, ou dos documentos exigidos como

condigdo para pagamento, por parte da contratada, importanl na prorrogagio do prazo de vencimento

da obrigagdo do contratante.

7.6. A contratada deverd arcar com o recolhimento de todos os tributos e contribuig6es federais,

estaduais e municipais, devidos em decorrOncia do objeto do contrato, inclusive aqueles retidos pelo

Coren-DF na forma da lei, devendo destacar as reteng6es tributririas devidas em sua Nota Fiscal, ou
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7.9. Na hip6tese das notas fiscais/faturas apresentarem erros ou drividas quanto d exatidio ou

documentag6o, o contratante poderd pagar o valor ndo controvertido no prazo fixado para pagamento,

de acordo com o relat6rio emitido pelo Departamento Financeiro, ressalvado o direito da contratada de

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

contratante terf o prazo de 05 (cinco) dias riteis, a partir do recebimento, para efetuar uma an6lise e o

pagamento).
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entregar documentagSo comprobat6ria que comprove a n6o necessidade de retengdo do(s) tributo(s).

7.7. O descumprimento de qualquer obrigagdo por parte da contratada facultar6 o Coren-DF a

dos pagamentos previstos at6 a regularizagio da situagdo, ndo se aplicando qualquer indice de

corregio monetSria aos valores retidos.
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7.10. Quando da ocorr€ncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Administraglo, o valor devido dever6 ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se farS

desde a data de seu vencimento at6 a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora ser6o

calculados i taxa de 0,5Yo (meio por cento) ao m6s, ou 6%o (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo

das seguintes formulas:

I : (TXl00)

36s

EM:IxNxVP,onde:

I : indice de atualizagdo financeira;

TX: Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos morat6rios;

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

VP: Valor da parcela em atraso.

7.11. Na hip6tese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser

instruidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos d apreciagdo da autoridade superior

competente, gue adotar6 as provid6ncias para verificar se 6 ou ndo caso de apuragflo de

responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputaglo de 6nus a quem deu causa'

7.12. O contratante poder5 deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizag6es devidas pela contratada.

7.13. Nenhum pagamento realizado pelo contratante isentarS a contratada das responsabilidades

contratuais.

CLAUSULA OITAVA― DOS ACRESCIMOS E SWRESSOES

8.1.Por conveniencia administrat市 a,o fomecimento do o切 etO deste contrato podera ser acrescido ou

suprilnido dentro do lilnite estabelecido nos paragrafos l°  e 2°  do artigo 65 da Lci n°  8.666/93,

mediante de宙 dajustiflcat市 a.
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cLAusuLA NoNA - DAS oBRrcAeors n^q, coNTRATADA

9.1. Na execugdo do objeto do presente contrato, obriga-se a contratada a envidar todo o empenho e

dedicagdo necessirios ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe sdo confiados, e ainda a:

9.1.1. Fornecer o equipamento conforme especificagSo e no prazo exigido.

9.1.2. Pagar todos os tributos, contribuig6es fiscais e parafiscais que incidam ou venham a

incidir, direta e indiretamente, sobre o equipamento oferecido.

9.1.3. Atender prontamente quaisquer exigOncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto da

contratagio.

9.1.4. Responder por quaisquer danos ocasionados ao Coren-DF e/ou a terceiros em razio de

sua agdo ou omiss6o, bem como de quem, em seu nome, agir ou se omitir.

cLAusuLA DECTMA- DAS OBRTGAQOES no CoNTRATANTE

10.1. Al6m daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais,

contratante se obrigar6 a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensiveis ao bom cumprimento das obrigag6es

contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos representantes da contratada is depend€ncias do

contratante relacionadas ir execugSo do contrato.

10.1.2. Promover o pagamento dentro do prazo estipulado no contrato.

10.1.3. Fornecer Atestados de Capacidade T6cnica, quando solicitado, desde que atendidas

obri gag6es contratuais.

10.1.4. Acompanhar a prestagSo dos servigos, de acordo com o Termo Contratual, podendo

recusar qualquer parcela de m6 qualidade ou que ndo esteja de acordo com as nortnas ou descrig6es.
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10.1.5. Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada com relagdo ao objeto do contrato.

10.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigag6es da contratada, inclusive quanto a n6o

interrupgdo dos servigos prestados.

10.1.7. Recusar os equipamentos ou devolvd-los nas seguintes hip6teses:

10.1.7.1. Que apresentarem vicio de qualidade ou impropriedade para o uso.

10.1.7.2. Que possuirem Nota Fiscal com especificagio e quantidade em desacordo

com a especificagio.

10。 1.7.3.QuandO realizados em desacordo com as especiflca90es dos requisitos obri¨

gat6rios deste.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA― DA VIGENCIA

ll.1.O presente contrato tera vigor a partir da data de sua assinatura atё  o recebilnento deflnitivo do

OttetO dO presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA― DA FISCALIZAcÅ0

12.1. A fiscalizagio do fornecimento do objeto ser6 exercida por um representante do Coren-DF,

denominado gestor e, ao qual competir6 dirimir as drividas que surgirem no curso do contrato,

conforme o artigo 67, da Lei no 8.666193.

12.2. A fiscalizagdo de que trata este item n6o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,

ficando esta respons5vel pelos danos causados diretamente d Administragdo ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato.

12.3. O contratante designar6 seu gestor de contrato e informar6 mediante documentagdo oficial i
contratada.

12.4. Acontratada designarri preposto por meio de correspond6ncia escrita ao contratante.
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12.5. O gestor poderi sustar qualquer equipamento que esteja em desacordo com o especificado.

12.6. As decisdes e providOncias que ultrapassarem a competCncia do gestor deverdo ser solicitadas

aos seus superiores, em tempo h5bil para a adogio das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Com fundamento no artigo 7o da Lei n.o 10.52012002 e no art.28 do Decreto n." 5.450/2005,

ficar6 impedida de licitar e contratar com a Uni6o, Estados, Distrito Federal e Municipios e ser6

descredenciada do SICAF e do cadastro de fomecedores do contratante, pelo prazo de at6 5 (cinco)

anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominagdes legais, nos seguintes casos:

13.1.1. Apresentagio de documentagflo falsa;

13.1.2. Retardamento da execugSo do objeto;

13.1.3. Falhar na execugio do contrato;

13.1.4. Fraudar na execugdo do contrato;

猾

鑓
13.1.5. Comportamento inid6neo;

13.1.6. Declaragdo falsa; e

13.1.7. Fraude fiscal.

l3.2.Paraos fins do item 13.1.5, reputar-se-io inid6neos atos tais como os descritos nos artigos 92,

par6grafo finico, 96 e97, parSgrafo finico, da Lei n.'8.66611993.

13.2.1. Para condutas descritas nos itens 13.1.1, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 e 13.1.7 ser5 aplicada

multa de no m6ximo 30Yo do valor do contrato.
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13.3. E facultado i Administragdo, na hip6tese de a empresa vencedora n6o assinar o termo de

contrato, nio comparecer para tanto, furtar-se ou se recusar, expressa ou tacitamente, bem como

inexecutar parcial ou totalmente o objeto, a aplicagio de multa equivalente a l0o/o (dez por cento)

sobre o valor total previsto para o contrato, sem prejuizo das demais sang6es previstas na Lei no

8.666193, assegurado, nas duas hip6teses, a ampla defesa e o regular processo administrativo.

13.4. Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das cl6usulas do contrato, o Coren-DF

podera, garantida a ampla defes4 aplicar d contratada as sang6es fixadas a seguir:

13.4.1. Advert6ncia.

13.4.2. Multa de 0,2Yo (zero virgula dois por cento) computada por dia de atraso, pelo n6o

atendimento is exigdncias constantes do contrato e do Termo de Refer6ncia, ate o m6ximo de l0%o

(dez por cento) sobre o valor total do contrato e que a partir do ddcimo dia de atraso ficar6

caracterizada a recusa de fornecimento.

13.4.3. Multa de 10Yo (dez por cento) sobre o valor total do contrato em decorrdncia das

hip6teses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei n" 8.666193, sem prejuizo da aplicag6o das demais

penalidades estabelecidas na referida lei.

13.4.4. Suspensdo temporriria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o

Coren-DF.

13.4.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Priblica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou at6 que seja promovida a reabilitagdo

perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser5 concedida sempre que a contratada

ressarcir o contratante pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada

com base no subitem anterior.

13.5. A adjudicataria poderdo ser aplicadas, al6m das multas acima referida, as sangSes previstas na

Lei 8.666193, no caso de n6o executar o objeto licitado dentro do prazo estabelecido, ou havendo

recusa em faz6-lo sem justa causa.

13.6. As multas descritas ser6o descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o

caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.
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13.6.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, frca a contratada obrigada a recolher a

importdncia devida no prazo de l5 (quinze) dias, contados da comunicagflo oficial.

13.7. As penalidades aplicadas d empresa contratada ser6o registradas no SICAF.

f3.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sangflo de impedimento.

13.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo administrativo que

assegurar6 o contradit6rio e a ampla defesa i contratada, observando-se o procedimento previsto na

Lei no 8.666193, e subsidiariamente na Lei n 9.784/99.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. Independentemente de qualquer outra circunstdncia constante no art. 78 da Lei n" g.666/93, a
rescisao deste contrato se dar6 em caso de inadimplemento de qualquer cl6usula ou condig6o por
qualquer das partes, e, ainda, em virtude de requerimento de recuperagdo judicial ou extrajudicial, 

{decretagao de falOncia, liquidagdo judicial ou extrajudicial de uma delas ou entrar em estado de. I

;;::os fortuitos e de forsa maior sdo excludentes das responsabilidades das partes, r"r,"r,n",(
do C6digo Civil.

I

14'3' Em caso de rescisdo administrativa deverdo ser reconhecidos os direitos da Adminiso"ou",\\
conforme estabelecido no art. 55, IX da Lei g.666/93. 

V
\

cLAusuLA DECTMA Qrrrr{TA - DAS DrSpOSrcOEs .ERATS 
\\

15'1' A omissdo ou tolerdncia das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos ou condig6es
deste contrato ou no exercer qualquer prerrogativa dele decorrente n6o constituir6 novagSo ou
renfncia nem afetar6 os seus direitos que poderdo ser exercidos integralmente a qualquer tempo.

15.2.Fica vedado a qualquer das partes ceder no tOd0 0u em parte o presente cOntrato sem prё
via c

expressa anudncia da outra parte.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Seg6o Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro por

mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questdes oriundas do contrato.

16.2. E por estarem assim justas e contratadas, obrigam-se entre si e seus sucessores ao fiel

cumprimento de todas as suas cl6usulas e condig6es, pelo que assinam o presente em 02 (duas) vias de

igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

TESTEMUNHAS:

rl;;&l'""- 9. & q*"*.- Norvru:;hna zla b"l* @r*i,*
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