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CONTRATO N" O4l20I9

Pelo presente instrumento particular de aquisigio de monitores, tem-se, de um lado o CONSELHO

REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, a seguir denominado

CONTRATANTE. entidade de classe, neste ato representado por seu Presidente Dr. Marcos Wesley

de Sousa Feitosa, brasileiro, Enfenneiro, portador do CPF n'716.917.07 l-04 e registro Coren-DF no

146.933-ENF. seu Secret6rio Dr. Tiago Pessoa Alves, brasileiro, Enfernteiro, portador do CPF n'

964.242.491-68 e registro Coren-DF n' 110.045-ENF, e seu Tesoureiro Sra. Maria Aparecida Alves

de Almeida, brasileira, T6cnica de Enfermagem, portador do CPF n'878.260. 1l l-91 e registro Coren-

DF n' 428.673-TEC. com sede no SRTV/Sul, Quadra 701, Bloco I, Edificio Paliicio da Imprens4 5o e

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

INFOPLEM TNFORMATICA LTDA. - ME, a seguir denominada CONTRATADA, com sede d Rua

Coronel Almerindo Rehem n'82, Edificio Bahia Executive Center, Sala 607 - Caminho das Arvores,

Salvador BA. CEP: 41820-768. inscrita no CNPJ-MF sob o n" 07.1)42.42110001-24, neste ato

representada por seu representante legal, Sr. italo Gries Menezes. CPF n'818.208.445-87, tendo em

vista o que consta no Processo Administrativo n' 254/2018 e em observdncia ds disposigdes da Lei no

8.666, de 2l de junho de 1993, da Lei no 10.520, de l7 de julho de 2002, tlo Decreto no 2.271. de 7 de

julho de 1997 e da Instrug5o Normativa SLTI/MPOG no 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterag6es,

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletr6nico n' 0 I 6/20 I 8, o qual o

contratante e a contratada encontram-se estritamente vinculados ao seu edilal e a proposta desta riltima

mediante as cl6usulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA_ DO FUNDAMENTO LEGAL

l.l. O presente contrato decorreu da licitaq6o na modalidade Pregio Eletrdnico n'Ol612018, tipo Menor

Prego Global, vinculado ao PAD n" 25412018 e seu respectivo edital, e reger-se-5 pela Lei no. 10.520,

de ll10712002 e Lei n'. 8.666, de 2110611993 e suas alterag6es e legislagdo pertinente.

CLAUSULA SEGUNDA_ DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a aquisigEo de Monitor de Led Widescreen com no minimo 23

polegadas, os respectivos cabos e conectores, conforme as condig6es, obrigag6es e requisitos t6cnicos,

estabelecidos no anexo I do edital, que passa afazer parte integrante deste instrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA _ DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. Os recursos orgamentiirios necess5rios ao atendimento de que trata o objeto correrSo por conta da

dotagao orgament6ria 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informritica.

cLAusuLA QUARTA- DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor unitSrio contratado

centavos). totalizando o valor de

centavos).

e de R$ 931,99 (novecentos e trinta e um reais e noventa e nove

Rs 18.639,80 (dezoito mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta

CLAUSULAQUINTA _ DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. Ap6s entrega do objeto, a contratada enviar5 ao contratante a respectiva Nota Fiscal, discriminativA

devidamente atestada pelo gestoq acompanhada da regularidade, junto ao Sistema da Seguridade Social

(CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), ds Fazendas Federal, Estadual e Municipal

do dornicilio ou sede da contratada e da certidio negativa de d6bitos trabalhistas (CNDT)' sem que isso

gere direito a alteragSo de pregos ou compensagdo financeira'

5.2. O pagamento ser6 efetuado em at6 l0 (dez) dias fteis, contados do recebimento definitivo dos

equipamentos pelo contratante, por meio de boleto banciirio ou crddito em conta corrente de titularidade

da contratada. valendo o comprovante do dep6sito como prova de pagamento e quitaqio.

5.3. O eventual atraso na entrega da Nota Fiscal acarretarii correspondente e proporcional atraso no

pagamento, sem qualquer penalizagdo ou atualizagdo monetiiria.

5.4. Caso se conste algurna irregularidade na Nota Fiscal emitida pela contratada, o documento ser6

devolvido para corregSo, sendo restabelecido o prazo de l0 (dez) dias uteis para o pagamento do

documento recebido. a contar do recebimento pelo Gestor e/ou Fiscal do contrato do Coren-DF.

5.5. A contratada dever6 arcar com o recolhimento de todos os tributos e contribuig6es federais,

estaduais e municipais. devidos em decorr€ncia do objeto do contrato, inclusive aqueles retidos pelo

Coren-DF na forma da lei, devendo destacar as reteng6es tribut6rias devidas em suas Notas Fiscais, ou

entregar documentagSo comprobat6ria que comprove a n6o necessidade de retengSo do(s) tributo(s).
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5.6. O descumprimento de qualquer obrigagio por parte da contratada facultar6 o Coren-DF a retengao

dos pagamentos previstos atd a regularizaglo da situaqio, nio se aplicando qualquer indice de corregtro

monetdria aos valores retidos.

5.7. Em nenhuma hip6tese, ocorrer6 d antecipagdo de pagamento para viabilizar o cumprimento do

objeto contratado.

5.8. Na hip6tese de o dia de pagamento coincidir com feriado bancdrio, este ser6 realizado no primeiro

dia titil seguinte.

5.9. Est6o inclusos na remunerag5o dos equipamentos adquiridos todos os insumos e tributos, inclusive

contribuigdes fiscais e parafiscais, previdenci6rios e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras

despesas necess6rias d execugSo deste contrato, especialmente despesas de transporte/locaglo no

Distrito Federal.

5.10. Caso a contratada seja optante pelo Simples Nacional, deverii enviar ao contratante declaragao

corn o seu enquadramento de acordo com os anexos da Lei Complementar no 123106, assinada pelo seu

representante legal, sob pena de, em caso de retengio, sujeitar-se ds aliquotas estabelecidas para a maior

faixa de receita bruta.

CLAUSULA SEXTA_ Do PRAzo DE VIGENCIA

6. l. O presente contrato terii vigor a partir da data de sua assinatura at6 o recebimento definitivo do

objeto.

CLAUSULA sETInnI_ Do PRAzo E LoCAL DE ENTREGA

7.1. A ernpresa contratada dever6 entregar os produtos, objetos deste conlrato, na sede do Coren-DF,

sito d SRTV/Sul, Quadra 701, Edificio Pal6cio da Imprensa, 5o andar, Brasilia - DF, no hor6rio de 8 as

I 6 horas. de segunda feira a sexta feira, no prazo m6ximo de atd 60 (sessenta) dias a contar da assinatura

do contrato e/ou mediante agendamento prdvio pelo telefone (61) 2102-3790.

7.2. A contratada dever6 acondicionar devidamente os produtos, de forma a ndo os danificar durante as

operag6es de transporte, carga e descarga.
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7.3. Hip6teses e pr.vos para substituiqdo de materiais:

7'3'I' Caso o objeto apresente falha ou vfcio, inclusive de fabricagao, a contratada dever6 efetuar
a substituigSo do item imediatamente d notificagdo ou dentro do prazo aceit6vel para regulari zagdo da
sitr.ragSo, acordado com o Coren-DF.

7'3'2' Todos os 6nus decorrentes de eventuais substituigdes de material correrao por conta da
contratada.

7'3'3' A notificagSo ir contratada poder6 ser realizada por meios eletr6nicos, a crit6rio do Coren-
DF.

7'4' Permanecendo irregularidades, quanto despecificagSo do objeto, execug6o inadequada dos servigos
falhas ou vfcios, a Administraq5o poderii rejeitii-los no todo ou em parte, determinando sua substituiq6o
ou complementagdo, ou rescindir a contratagdo, sem prejufzo das sangOes cabiveis.

7'5' Nao obstante a contratada seja a tinica e exclusiva respons6vel pela execug6o dos servigos, ao
contratante 6 reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade. exercer a mais ampla e completa fiscalizaqio sobre os servigos, diretamente ou por
prepostos designados.

7'6' A entrega do produto ser6 acompanhada e fiscalizada por representante do Coren-DF, designado
para esse fim' permitida a assist6ncia de terceiros nos termos dos artigos 73 a76da Lei n" g.666/93.

7.7. o objeto do presente processo serii recebido da seguinte forma:

7.7.1. Provisoriamente, mediante Termo de Recebimento Provis6rio - TRp (anexo II do Termo
de Referdncia)' pelo fiscal do contrato, no prazo miiximo de 05 (cinco) dias riteis, contados da entrega

dos equipamentos ao Coren-DF, para efeito de posterior verificagao da conlbrmidade do objeto com as

especificaqdes.

7.7.1.1. Como regra n6o serii aceita entrega parcial, devendo o quantitativo entregue estar em

conformidade com o empenho, salvo se houver um acordo prdvio entre as partes autorizando isto,

contudo devidamente documentado.
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7.7.1.2. Caso ocorra entrega parcial sem um prdvio acordo entre as partes, a entrega dos bens

ndo serii aceita, devendo a carga retornar a origem.

7.7.2. Definitivamente, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo - TRD (anexo III do

Terrno de Refer6ncia), no prazo m6ximo de 05 (cinco) dias riteis, contados do recebimento provis6rio,

ap6s verificagdo da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condigoes

estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitaq6o das notas fiscais pelo Gestor e/ou Fiscal da

contratagdo, devendo haver rejeigio no caso de desconformidade.

7.7.2.1. O servidor designado para o recebimento ou a comissSo rejeitar6, no todo ou em parte,

a entrega dos bens em desacordo com as especificag6es tdcnicas exigidas e comunicarii a empresa para

que proceda as devidas correg6es no przvo de 5 (cinco) dias riteis. Neste caso o prazo para Recebimento

Definitivo ser6 prorrogado por mais l5 (quinze) dias riteis.

7.8. O recebimento provis6rio ou definitivo do objeto n6o exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

CLAUSULA oITAvA - DAs OBRIGAQOES DA CoNTRATADA

8.1. Al6m das obrigagdes resultantes da aplicagdo do Decreto n" 5.45012005. da Leis n" 10.520/2002 e

subsidiariamente da Lei n" 8.666/93 e demais norrnas pertinentes, sio obrigaq6es da contratada:

8.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigagOes constantes no T'ermo de Refer6ncia, seus

anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execuqio do objeto.

8.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigOes, conforme especificagOes, pr.vo e local

constantes no Termo de Refer€ncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constario as indicag6es referentes a: marcq fabricante, modelo, proced6ncia e prazo de garantia ou

val idade.

8.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,

13 e 17 a27. do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990).
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8.1.4. Comunicar ao contratante por escrito no pr.vo m6ximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovagdo.

8.1.5. Assumir inteira responsabilidade t6cnica e administrativa pelo objeto contratado, n6o

podendo, sob qualquer hip6tese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas oriundos

desta contratagSo. responsabilizando-se integralmente pelos servigos ora contratados, nos termos da

legislagSo vigente.

8.1.6. Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratante

em at6 48 (quarenta e oito) horas, por meio de um consultor designado para acompanhamento da

contratagao.

8.1.7. Levar, imediatamente, ao conhecimento do contratante, qualquer fato extraordin6rio ou

anormal que ocorrer na execugio do objeto contratado, para adogSo das medidas ou ajustes cabiveis.

CLAUSULA NoNA - DAS oBRIGAQ6ES Do CONTRATANTE

9.1. Al6m das obrigaq6es resultantes da aplicagio do Decreto n'5.450/2005, da Lei n" 10.520/2002 e

subsidiariamente da Lei n'8.666/93 e demais normas pertinentes, sdo obrigag6es do contratante:

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

9.1.2. Fornecer Atestados de Capacidade Tdcnica, quando solicitado, desde que atendidas ds

obrigag6es contratuais.

9.1.3. Acompanhar a prestagEo dos servigos, de acordo com o termo contratual, podendo recusar

qualquer parcela de m6 qualidade ou que nio esteja de acordo com as normas ou descrigOes.

9.1.4. Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada

corn relag6o ao objeto do contrato.

9.1.5. Sustar qualquer produto que esteja em desacordo coln o especificado no subitem 4.1 do

Termo de Refer6ncia.
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9.1.6. Verificar minuciosamente, no pr€zo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificaq6es constantes no Edital e na proposta, para fins de aceitagdo e

recebimento defi nitivo.

9.1.7. Comunicar d contratada, por escrito, sobre imperfeig6es, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fomecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

CLAUSULA OOCIMA- DAS PENALIDADES

10.t. E facultado ii administragdo, na hip6tese de a contratada n6o assinar o termo de contrato, nao

colnparecer paratanto, fuftar-se ou se recusar, expressa ou tacitamente, bem como inexecutar parcial ou

totalmente o objeto, a aplicag6o de multa equivalente a l0o/o (dez por cento) sobre o valor total previsto

para o contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas na Lei no 8.666/93, assegurado, nas duas

hip6teses, a ampla defesa e o regular processo administrativo.

10.2. Pelo descumprinrento total ou parcial de quaisquer das cliiusulas do contrato, a Administraqdo

deste Coren-DF poderii" garantida a ampla defesa, aplicar d contratada as sang6es fixadas a seguir:

a) Advert6ncia.

b) Multa de 0,2o/o (zero virgula dois por cento) computada por dia de atraso, pelo n6o atendimento

ds exig€ncias constantes do contrato e do Termo de Refer0ncia, at6 o m6xinro de 10%o (dez por cento)

sobre o valor total do contrato e que a partir do ddcimo dia de atraso ficarA caracterizada a recusa de

fornecimento.

c) Multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato em decorr6ncia das hip6teses

previstas nos artigos 77 a79 da Lei n" 8.666193, sem prejufzo da aplicaqio das demais penalidades

estabelecidas na referida lei.

d) Suspensdo tempor6ria de participar em licitagio e impedimento de contratar com o Coren-DF.

e) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdmirristragSo P0blica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promolida a reabilitagao perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade, que ser6 concedida sempre que a contratada ressarcir o

contratante pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com bases no

subitem anterior.
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10.3. As multas descritas ser6o descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou aind4 quando for o

caso. cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.

10.,1. As penalidades aplicadas d contratada ser6o registradas no SICAF.

10.5. A contratada n6o incorrerii em multa durante as prorrogag6es compensat6rias expressamente

concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, forga maior ou de impedimento ocasionado

pela Administragdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAQ,Ao

11.1. O Coren-DF nomear6 fiscal do contrato, o qual far6 a fiscalizagio do objeto contratado, de acordo

corn o estabelecido no art. 67 da Lei n" 8.666/93, visando d observdncia do fiel cumprimento das

exigdncias contratuais, o que n6o exclui a fiscalizagdo e supervisio do obje'to contratado por parte da

contratada.

11.2. O fiscal do contrato do Coren-DF dever6 manter anotag6es e registros de todas as ocorr6ncias e

determinar o que for necessiirio d regularizagdo das falhas/problemas observados.

11.3. A fiscalizagio do contrato estar6 ir disposigSo da empresa para fomecer informagdes, necess6rias

ao desenvolvimento dos servigos contratados.

11.4. O Coren-DF, atravds da fiscalizagZo do contrato, reserva-se no direito de exercer durante todo o

periodo contratual uma rigida e constante fiscalizagSo do contrato sobre os servigos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICoES GERAIS

12.1. A omissSo ou tolerdncia das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos ou condigdes deste

contrato ou no exercer qualquer prerrogativa dele decorrente n6o constituird novagio ou rentncia nem

afetar6 os seus direitos que poder5o ser exercidos integralmente a qualquer tempo.

12.2. Fica vedado a qualquer das partes ceder no todo ou em parte o presente contrato sem pr6via e

expressa anuOncia da outra parte.
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CLAUSULA DECIMATERCEIRA- DO FORO

13. l. Fica eleito o Foro da Seg6o Judiciriria do Distrito Federal, com exclusao de qualquer outro por

rnais privilegiado que seja para dirimir eventuais quest6es oriundas do contrato.

13.2. 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.

Brasflia, l0 de janeiro de 2019.

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Presidente - Dr. Marcos Wesley de Sousa Feittrsa

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Fedleral

Secret{rio - Dr. Tiago Pessoa Alves

Tesoureiro - Sra. Maria Aparecida Alves de Almeiida
r

Representante da(3ontratada… SL Italo G6es Menc・ zes
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