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CONTRATO N° 019/2016
PROCESSO N° 000284/2016
CONTRATO DE AQUISIgA0 DE DOTS
SERVIDORES DE REDE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDActiO DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO E A CALC
INFORMATICA COMERCIO E SERVIcOS
LTDA.
A FUNDAgA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC()
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no Edificio
Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 203/204 —
Brasilia/DF, CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, neste ato
representada por seu Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, brasileiro, casado,
portador da cedula de identidade n° M-3.832.994, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o
n° 603.884.046-04 e por sua Diretora de Administracao, a Sra. MARILENE FERRARI
LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira, portadora da cedula de identidade n° 1.870.124 —
SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 456.308.794-72, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, cargos para os quais foram nomeados atraves da Resolucao do Conselho
Deliberativo n° 58, de 14 de maio de 2015, na forma da corn.petencia contida no inciso II do Art.
54 do Estatuto da FUNPRESP-EXE, e de outro lado a ernpresa CALC INFORMATICA
COMERCIO E SERVIgOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.202.645/0001-81,
estabelecida no SBS Quadra 02, Bloco "E" n° 12, Sala 206, Sobreloja Parte Y4, Brasilia/DF, CEP:
70.070-120, neste ato representada por seu Procurador, o Sr. WAGNER APARECIDO
PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° 1.414.418,
expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.° 689.224.691-53, residente e dorniciliado em
Brasilia/DF, resolvem celebrar o presente Contrato, ern conforrnidade corn o que consta do
Processo Adrninistrativo n° 000284/2016, mediante adesao a Ata de Registro de Precos referente
ao Pregao EletrOnico n° 20/2015, do 90 Batalhao de Suprimento, Orgao do Exercito Brasileiro,
corn fundament° no Decreto n° 8.250, de 23 de maio de 2014, que altera o Decreto n° 7.892, de
23 de janeiro de 2013, na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de
maio de 2005, na Instrucao Normativa SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, aplicando-se,
subsidiariarnente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas demais legislacoes
correlatas e mediante as clausulas e condicoes seguintes:
CLA.USULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Aquisicao de rnateriais, conforrne especificacao abaixo e nas quantidades solicitadas no
peclido de fornecimento.
ITEM UND
125

Unidade

QTD

ESPECIFICAgA0

02

SERVIDOR DE REDE

VALOR TOTAL DO MATERIAL

VALOR
UNITARIO
TOTAL
R$ 79.998,00
R$ 39.999,00
R$ 79.998,00

Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe
Fundaciio de PrevidCncia Complementar do Servidor
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasilia — DF / 70712-900 - (061) 2020-9300

FUNPR iP
ANOS

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREcO E DA VALIDADE DOS PREcOS
2.1 - 0 preco ofertado pela empresa signataria da Ata de Registro de Precos é o constante na
Clausula Primeira, de acordo corn a respectiva classificacao no Pregao Eletronico n° 20/2015.
2.2 - Em cada fornecimento decorrente da Ata serao observadas, quanto ao preco, as clausulas e
condicoes constantes do Edital do Pregao Eletronico n° 20/2015, que a precedeu c integra o
presente instrumento contratual.
3.2 - Em cada fornecirnento, o preco unitario a set pago sera o constante da proposta aprcsentada
no Pregao Eletronico n° 20/2015, pela empresa detentora da Ata, a qual tambem integra o
presente instrumento contratual.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIcOES DE EXECUcA_- 0
3.1 - 0 presente ajuste tera vigencia de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura.
3.2 - Os materiais serao recebidos nas dependencias da CONTRATA.NTE, localizada no Setor
Comercial Norte, Quadra 02, Bloco "A", Salas 202/204, Edificio Corporate Financial Center, Asa
Norte, Brasilia-DF, CEP: 70.712-900, na forma do disposto no artigo 73, inciso IT, alinea "a", da
Lei n° 8.666/93, pot servidor/empregado designado para este fun.
3.3 - Ape's a verificacao da qualidade do material, atestado pelo gestor/fiscal de contrato, sera
dado o recebimento definitivo, na forma do disposto no artigo 73, inciso II, alinea "b", da Lei n°
8.666/93.
3.4 - Na hipOtese de constatacao de anomalias que comprometam a utilizacao adequada do
material, o objeto sera rejeitado, no todo ou em parte, conforme dispoe o artigo 76 da Lei n°
8.666/93.
3.5 - 0 material recusado devera set substituido em ate 5 (cinco) dias Uteis depois de notificada a
empresa CONTRATADA.
3.6 - A empresa CONTRATADA podera solicitor: prorrogacao do prazo de entrega, que podera
ser conceclido corn ou sem aplicacao de advertencia e/ou multa, dependendo da aceitacao da
justificativa apresentada.
3.7 - Caso seja constatada a entrega de mercadoria falsificada ou deteriorada; trocada pot outra
sem autorizacao; ou alterada a substancia, a qualidade ou a quantidade; sera encaminhada
demincia ao IVIinisterio Palle° para abertura de Process° Penal, conforme previsto em Lei.
CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - 0 pagamento sera creclitado em norne da CONTRATADA ate o 50 (quinto) dia titil do mes
apOs a entrega do material, conforme desembolso da CONTRATANTE, previsto no Plano de
Gestao Adrninistrativa (PGA), uma vez satisfeitas as conclicoes estabelecidas no presente
contrato.
4.2 - 0 pagamento dos encargos decorrentes deste contrato sera realizado em rnoeda corrente,
mediante ordem bancaria em conta corrente indicada pela CONTRATADA ou por meio de
ordem bancaria para pagarnento de faturas coin cOdigo de barras, ail& a efetiva entrega do
material e apresentacao da respectiva Nota Fiscal, com atestado de recebimento, contendo o n° do
CNPJ da empresa, n° da conta bancaria, nome do Banco e da respectiva agencia bancaria:
4.2.1 — Os pagamentos cujos valores nao ultrapassem o rnontante de R$ 8.000,00 deverao
set efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias jiteis, conforme estabelecido no § 3°, do Art. 5°
da Lei n° 8.666/93.
4.2.2 — Os pagamentos cujos valores ultrapassern o montante de R$ 8.000,00 deverao set
efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido na alinea "a" do incido XIV
do Att. 40 da Lei n° 8.666/93.
Ca--*
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4.2.3 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
4.3 - 0 pagamento efetuado pela Tesouraria da CONTRATANTE nao isenta o fornecedor de
suas obrigacoes e responsabilidades vinculadas corn a qualidade e a garantia do material ofertado.
4.4 - Seth realizada a retencao dos tributos federais no ato do pagamento, nos terrnos da Instrucao
Normativa n° 480, de 15 dezembro de 2004, Instrucao Normativa n° 971, de 13 novembro de
2009, Instrucao Normativa n° 980, de 17 dezembro de 2009 e Instrucao Normativa no 1.234, de
11 de janeiro de 2012, alterada pela Instrucao Normativa n° 1.244, de 30 de janeiro de 2012, todas
da Secretaria da Receita Federal.
4.4.1 - A CONTRATADA regularrnente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Cornplementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos pot aquele regime. No entanto, o pagamento ficath conclicionado
a apresentacao de comprovacao, por mei° de document° oficial, de que faz jus ao
ttatamento tributhrio favorecido previsto na referida Lei Complernentar.
4.5 - As Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA nao poderao conter erros ou rasuras,
devendo ainda conter a mesma descricao detalhada do objeto.
4.5.1 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, corno, por
exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade irnposta ou
inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as
tnedidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagarnento iniciar-se-a apOs a
comprovacao da reguladzacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a
CONTRATANTE.
4.6 - Antes do pagamento, sera realizada uma consulta previa ao SICAF, para se verificar a
regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema, nas mesmas conclicoes da fase de habilitacao.
Seth efetuada, tambem, consulta ao sido www.tst.jus.bricertidao para cornprovar a inexistencia
de debit° inadimplido do fornecedor perante a Justica do Trabalho ou solicitada a Certidao
Negativa de Debitos Trabalhistas, conforme AcOrdao 1054/2012 - Plenario, Tribunal de Contas
da Uniao.
4.7 - Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor
devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu
vencirnento ate a data do efetivo pagarnento, ern que os juros de mora serao calculados a taxa de
0,5%(m.eio por cento) ao rnes, ou 6%(seis pot cento) ao ano, mediante a aplicacao das seguintes
formulas:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratOrios
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagarnento e a do efetivo pagamento VP =
Valor da parcela em atraso
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assirn apurado:
I=
i
I = 6/100
I = 0,00016438
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
4.8 - Eventual situacao de irregularidade fiscal da CONTRATADA nao impede o pagarnento, se o
fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipOtese ensejara, entretanto, a adocao das
providencias tendentes ao sancionamento da ernpresa e rescisao contratual.
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CLAUSULA QUINTA - DAS 0BRIGA9DES
5.1- Consdtui-se em obrigacoes das contratantes, em decorrencia deste ajuste, alem das estatuidas
na Lei n° 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666 de
21/06/1993, as seguintes:
I - DA CONTRATANTE:
a) permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA para a entrega do material, observadas as
normas de seguranca patrimonial vigente;
b) exigir presteza na execucao do presente objeto e correcao das falhas eventualmente detectadas;
c) cornunicar it CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia considerada irregular relacionada
coin a entrega do material;
d) efetuar o pagarnento, dentro do prazo estabelecido na legislacao vigente;
II- DA CONTRATADA
5.2 Alem das disposiciies constantes da Proposta Cornercial/Ata de Registro de Precos, a
CONTRATADA, obrigar-se-a, ainda a:
a) entregar o material objeto do presente contrato, de acordo corn as especificacoes e demais
condicoes estipuladas no Edital e seus Anexos, no prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento do Ato Autorizativo;
b) comunicar, apas o prazo previsto para a entrega, os motivos que irnpossibilitaram seu
cumprimento;
c) assurnir a responsabilidade pelos encargos fiscais e cornerciais advindos da presente
contratacao;
d) comunicar ao CONTRATANTE por escrito qualquer mudanca de endereco ou telefone da
empresa;
e) rnanter, durante toda a validade do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na fase inicial da licitac,ao;
f) responder integralrnente pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimonio da
CONTRATANTE ou a integridade fisica ou patrimonial de terceiros, em decorrencia de acao ou
ornissao de seus empregados;
f1) na hipOtese de cornprovacao de dano acima referido, a CONTRATADA ficara obrigada a
promover o ressarcimento no prazo de 30 (trinta) dias.
g) nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigac,Oes advindas do presente contrato;
h) observar e fazer corn que seus empregados observem os regulamentos administrativos da
CONTRATANTE;
i) responsabilizar-se por quaisquer Onus decorrentes de eventuais irnprevistos relacionados
execucao do presente objeto, a nao ser na hipatese de culpa da CONTRATANTE;
j) responsabilizar-se pelo imediato atendimento a eventual solicitac,ao da CONTRATANTE, no
senddo de fornecer prontamente quaisquer inforrnacoes e documentos relativos as atividades da
ernpresa;
k) responder, em relacao aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execucao do
contrato e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizacoes,
vales refeicao e vales transporte, fretes e outras que porventura venha a ser criadas e exigidas pelo
Poder Publico;
1) dispor de urn ninnero telefonico para suporte tecnico e abertura de chamados tecnicos;
C..
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m) cabera a CONTRATADA, ainda, assumir a responsabilidade por todos os encargos
previdenciarios e obrigacoes sociais prevista na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigandose a salda-los na epoca prOpria, vez que os seus empregados nab manterao nenhum vinculo
empregadcio corn a CONTRATANTE; e,
n) pot todas as providencias e obrigaceies estabelecidas na legislacao especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem vitirnas os seus empregados durante a entrega
do material objeto deste contrato, ainda que acontecido nas dependencias da CONTRATANTE;
CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1 - A CONTRATADA estara sujeita a aplicacao das seguintes penalidades, apOs regular
apuracao, mediante processo administradvo, garantido amplo direito de defesa, pelo
descumprimento parcial ou total dos comprornissos assumidos:
6.1.1 - Atraso - Multa moratoria de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de
atraso nao jusdficado, ate o 50 (quinto) dia, e a partir do 6' (sexto) dia, 0,5% (rneio por
cento), contados desde o 10 dia de atraso, a ser calculada sobre o valor total do item nao
entregue, ate o limite de 20% (vinte por cento) do valor da Nota Fiscal.
6.1.1.1 - A justificativa para eventual atraso 56 sera considerada em casos fortuitos ou de
forca maior, devendo set apresentada por escrito.
6.1.1.2 - Na hipOtese da nao aceitacao da justificativa do atraso, o valor das rnultas sera
deduzido da importancia a ser paga ao fornecedor.
6.1.1.3 - 0 valor da multa moratoria podera ser descontado da Nota Fiscal ou credit()
existente em favor da CONTRATANTE. Caso o valor da multa aplicada seja superior
ao credit() existente a diferenca sera cobrada na forma da Lei.
6.1.2 - Advertencia por descumprimento parcial ou total.
6.1.3 - Multa compensatOria de 20% (vinte por cento) por descumprimento parcial ou total,
a ser calculada sobre o valor total da proposta, no caso de ocorrer recusa a contratacao a
que se refere o subitem 6.2, sem prejuizo das demais sancaes.
6.1.3.1 - Nesta hipOtese, apOs apuracao efetuada atraves de process° administrativo, e
nao ocorrendo o pagamento perante a Administracao, o valor da multa aplicada sera
inscrito na "Divida Ativa da Uniao", para cobranca judicial.
6.1.3.2 - 0 valor da multa moratoria podera ser descontado da Nota Fiscal ou credit()
existente em favor da CONTRATANTE. Caso o valor da multa aplicada seja superior
ao credit° existente a diferenca sera cobrada na forma da Lei.
6.1.4 - Suspensao temporaria de pardcipacao ern licitacao e impediment() de contratar corn a
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, conforrne art. 87, inciso III, da Lei
8.666/93. A sancao de suspensio temporaria de participacao em licitacao e impedirnento de
contratar corn a Administracao alcanca apenas o Orgao ou a entidade que a aplicou. Ocordao
842 / 2013 -Plendlio, TC 006.675 / 2013-1, relator Ministro Raimundo ('arreiro, 10.4.2013).
6.1.5 - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar coin a FUNPRES-EXF
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Adrninistracao pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sancao aplicada coin base no subitem anterior.
6.1.5.1 - A sancao estabelecida no subitem 6.1.5 é de cornpetencia exclusiva do DiretorPresidente da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo
process°, no prazo de 10 (dez) clias da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser
requerida apOs 2 (dois) anos de sua aplicacao (§ 3, art. 87, da Lei 8666/93).
QL

404.-
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6.2 — Caso a CONTRATADA no assine o contrato caracterizar-se-a formal recusa a contratacao,
podendo a CONTRATANTE, a seu exclusivo juizo, convocar out= empresa, desde que
respeitada a ordem de classificacao da licitacao original, para, apOs comprovados os requisitos
habilitatOrios e feita a negociacao, assinar o contrato, ern igual prazo e nas condicoes propostas
pela CONTRATADA anterior, ou, entao, rescindir o contrato.
6.3 - A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nao
assinar o contrato, deixar de entregar documentacao exigida no edital, apresentar documentacao
falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidOneo, fizer declaracao falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficara impedido de licitar corn a Uniao, e
sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas ern edital e no contrato e das demais cominacoes legais. A sancao prevista no art. 7° da
Lei 10.520/02 produz efeitos no ambito do ente federativo que a aplicar. (Acordik 2242/ 2013 Plenario, TC 019.276 / 2013-3, relator Ministro Jose Micio Monteiro, 21.8.2013).
6.3.1 - Os crimes tipificados na Lei n° 8.666/93 nao admit= modalidade culposa, portanto
todos os atos sera° interpretados como praticados dolosamente.
6.4 - As sancoes previstas nos subitens 6.1.1 e 6.1.3 poderao ser aplicadas juntamente corn as dos
subitens 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5 e 6.3.
6.5 - As penalidades aplicadas a CONTRATADA sera° obrigatoriamente registradas no SICAT e,
no caso de suspensao de licitar, a CONTRATADA sera descredenciada por igual period°, sem
prejuizo das multas previstas neste edital e na Ata, e das dernais cominacoes legais.
6.6 - A mora na execucao do contrato implicara na rescisao do mesmo por ato unilateral da
CONTRATANTE, conforrne art. 78, incisos. III, IV e V da Lei 8.666/93, assegurado o
contraditOrio e a ampla defesa, conforrne art. 78, § tinico, independenternente de interpelacao
judicial ou extrajudicial.
CLAUSULA SETIMA - DA REVISAODOS PREcOS
7.1 - Durante a vigencia do contrato, os precos sera° fixos e irreajustiveis, exceto nas hipOteses,
devidarnente comprovadas, de ocorrencia das situaciies previstas na alinea "d" do Inciso II do
Art. 65 da Lei no .8.666/93 ou de reducao dos precos praticados no mercado, situacoes nas quais
estes poderao, a criterio da CONTRATANTE, ser reajustados.
7.2 - Mesmo comprovada a ocorrencia de situacao prevista na alinea "d" do Inciso II do Art. 65
da Lei n° 8.666/93, a CONTRATANTE, se julgar conveniente, podera optar pot iniciar outro
processo licitatOrio.
CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPA.NHAMENTO DA EXECUcA0 CONTRATO
8.1 - 0 presente instrumento, de acordo corn o estabelecido no inciso II do art. 67 da Lei n°
8.666/93, sera executado sob acompanhamento e fiscalizacao de servidor/ernpregado designado
por mei° de Portaria assinada pela Diretora de Administracao da CONTRATANTE, que, entre
outras atividades, se incumbira de receber e atestar as faturas, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas ou defeitos observados.
CLAUSULA NONA - DA DECLARAcA0 DE GARANTIA
9.1 - A empresa CONTRATADA, por intermedio de seu representante legal, compromete-se a
prestar garanda durante o prazo de 01 (um) ano, contados da data do recebimento definitivo do
material descrito neste contrato, contra eventuais defeitos de execucao, nos terrnos a seguir
transcritos:
9.1.1 - Sob as penas da Lei, curnprir plenamente os requisitos de habilitacao previstos para o
Pregao n° 20/2015, do 9° Batalhao de Suprimento, e que esta ciente das penalidade
previstas no edital e seus anexos.
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9.1.2 - Atender os chamados por defeito em prazo nao superior a 48 (quarenta e oito) horas,
durante todo o period° de garantia.
9.1.3 - Independente de set ou nao o fabricante do material, efetuar a substituicao, caso
apresente irregularidade, defeito de fabricacao e/ou divergencia corn as especificacoes
constantes da proposta escrita apresentada, sem Onus para a CONTRATANTE.
9.1.4 - Atender ao pedido de substituicao do material, durante o periodo de garantia, o qual
podera ser formalizado por telefone, fax ou e-mail.
CLAUSULA DECIMA - DAS DISPOSIcOES FINAIS
10.1 - Integram este contrato a Ata, o eclital do Pregao EletrOnico n° 20/2015 e a proposta da
ernpresa que apresentou o menor preco na etapa de lances.
10.2 - 0 presente contrato encontra-se estritamente vinculado a todas as conclicOes estabelecidas
no instrumento convocathrio e seus anexos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 - Fica eleito o Foto do Distrito Federal, corn a exclusao de qualquer outro, por rnais
privilegiado que seja, para dirirnir quaisquer questoes oriundas do presente Contrato.
11.2 - E, por estarem justos e contratados, firrnam este Instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor, para um s6 efeito que, depois de lido e achado conforrne, vai assinado pelas partes e por
duas testernunhas, para que produza seus efeitos juridicos e legais, comprometendo-se as partes a
cumprir e fazer cumprir o presente Instrutnento ern todas as suas condicoes.
Brasilia/DF,
Pela CONTRATANTE
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