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CONTRATO N° 25/2016
PROCESSO N° 000368/2016
CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDACA.- 0 DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR POBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE
- E A EMPRESA DATEN TECNOLOGIA
LTDA, PARA A AQUISICA- 0 DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

A FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR POBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no Edificio
Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 202/203/204 —
Brasilia — DF — Cep: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o 17.312.597/0001-02, doravante
denominada CONTRATANTE, por meio do seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO PENA
PINHEIRO, portador da cedula de identidade n° M-3.832.994 expedida pela SSP/MG, in.scrito
no CPF sob o n° 456.308.794-72 e pela sua Diretora de Administracao, a Sr.a 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 2015, na forma da competencia contida no inciso II do Art. 54
do Estatuto da FUNPRESP-ENR, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado,
a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
04.602.789/0001-01, estabelecida na Rodovia Ilheus-Urucuca, Km 3,5, s/n°, Galpao — Distrito
Industrial, Ilheus/BA, CEP: 45658-335, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelos seu representante legal, o Sr. RUDINEI KRONBAUER, Procurador,
casado, portador da cedula de identidade n° 4.430.676-0 - SSP/PR, inscrito no CPF sob o n°
756.077.279-04, residente e domiciliado em Brasilia/DF, resolvem celebrar o presente Contrato,
em conformidade corn o que consta do Processo Administrativo n° 000.194/2016, referente ao
Pregao EletrOnico (INSS) n° 09/2016, corn fundament° na Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, no Decreto n° 6.204, de 05 de seternbro de 2007, na Instrucao Normativa
SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas demais
legislacoes correlatas e mediante as clausulas e condicoes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
o presente Contrato tern pot objeto a aquisicao de equipamentos de inforrnatica, conforrne
especificacOes tecnicas, precos, quantitativos, prazos de entrega, garantia e assistencia tecnica
estabelecidos no Termo de Referencia, Anexo I do Edital do Pregao EletrOnico SRP (INSS) n°
09/2016, corn a ftnalidade de atender as necessidades da CONTRATANTE.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independentemente de sua transcric,ao,
o Edital de Licitacao, o Term° de Referencia e a Proposta da CONTRATADA, datada de
10/08/2016, seus Anexos, os termos de garantia dos equipamentos e demais elementos
constantes do =fetid° process°.
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 presente contrato regula-se por suas clausulas e pelos
preceitos de direito yahoo, aplicando-lhe, supledvamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposic,Oes de direito privado e, em especial, o COdigo Civil — Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002 e o COdigo de Defesa do Consumidor — Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990.
CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execucao do objeto deste Contrato, o
valor global de R$ 40.926,75 (quarenta mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco
centavos, de acordo corn os quantitativos e precos unitarios abaixo:
ITEM
6

ESPECIFICAcA0
RESUMIDA
Monitor,
19,5"

Led,

UNID.

LFT
Unid.

MARCA

QUANT.

PREgO
UNIT.

PRECO
TOTAL

75

545,69

40.926,75

E MODELO
Daten

VALOR TOTAL

40.926,75

PARAGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou
indiretos, omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, sera°
considerados como inclusos nos precos, nao sendo considerados pleitos de acrescimos, a esse ou
a qualquer titulo, devendo o fornecimento set cumprido sem Onus adicional
CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO - Caso haja equivoco no clirnensionamento dos quantitativos da
proposta, a CONTRATADA devera arcar corn o Onus decorrente, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente nao seja satisfatOrio para o atenclimento ao objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no ardgo 57, §1°, da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO TERCEIRO - 0 disposto no paragrafo anterior se aplica ainda que se trate de
eventos futuros e incertos.
PARAGRAFO QUARTO - Os precos constantes da proposta anexa a este Contrato sao de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, nao lhe assistindo o
e pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de err°, omissao ou qualquer outro pretext°.

Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor Palk° Federal do Poder Executivo —
esp- e
SCN Quadra 2 Bloco A — Salas 202/203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasilia/DF - 70712-900 - (061) 2020-9300

uN
pR1
F
SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE

°Is'
o meatar
t
"'CP
N.
i 22
4413
c . 5. f
0

40

ANOS

CLAUSULA TERCEIRA — DA DESPESA
A despesa corn a aquisicao de que trata o objeto correra a conta do Plano de Gestao
Administrativa - PGA - da CONTRATANTE, para o exercicio de 2016.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 prazo de vigencia deste Contrato é de 12 (doze) meses, a
contar de sua assinatura, corn eficacia apOs a publicacao do seu extrato no Diario Oficial da
Uniao.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de
entrega admitem prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutencao de seu equilibrio economico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteracao do projeto ou especificacoes, pela CONTRATANTE;
II - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicoes de execucao do Contrato;
III - impediment() de execucao do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em document° contemporaneo a sua ocorrencia;
IV- interrupc,ao da execucao do Contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;
V - aurnento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei;
VI - ornissao ou ad:as° de providencias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impediment° ou retardamento na execucao
do Contrato, sem prejuizo das sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.
CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
Fica dispensada a prestacao de garantia contratual nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666/1993.
CLAUSULA SEXTA - DAS ESPECIFICAOES DOS EQUIPAMENTOS
As especificacoes detalhadas dos equipamentos encontram-se no Termo de Referencia (Anexo
I-B), que constitui parte integrante deste Contrato.
CLAUSULA SETIMA - DO LOCAL ONDE SERA- O ENTREGUES OS PRODUTOS
Os equipamentos serao entregues no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da
data da assinatura do Contrato, na Sede da CONTRATANTE, situada a SCN Quadra 2 Bloco A
— Salas 202/203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasilia/DF - 70712-900 - (061) 20209300.
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PARAGRAFO UNICO — A entrega devera °cotter ern dias e horarios admitidos pelo
Condominio do Edificio Corporate Financial Center: em finais de semana, a partir de 13 horas
de sabado ate as 05 horas de segunda-feira e em dias riteis, entre 20 horas as 05 horas do dia
sub s equente.
CLAUSULA OITAVA - DA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA
o prazo de garantia dos bens, objeto deste fornecimento é de, no minim°, 60 (sessenta) meses,
ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado do seu recebimento definitivo, de
acordo corn os tOpicos 3.2.3 — "De Garantia e manutencao" e 6.1.6 - "Assistencia tecnica em
garantia" do Term° de Referencia, que constitui parte integrante deste Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO — Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA prestara
assistencia tecnica na modalidade on-site na Sede da CONTRATANTE, sem Onus.
PARAGRAFO SEGUNDO — Nao fazem parte da garantia problemas de operacao e/ou
manuseio incorreto, conforme especificado no manual que acompanha o equipamento, desde
que devidamente comprovado pela CONTRATADA e corn a anuencia da CONTRATANTE.
PARAGRAFO TERCEIRO — 0 inicio do prazo de vigencia da garantia sera considerado
como a data de recebimento definitivo do Ultimo equipamento do lote do Contrato. Entende-se
pot lote, os equipamentos constantes de uma iota de remessa simples.
PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATANTE reserva-se o direito de remanejar os
equipamentos adquiridos para quaisquer outras de suas Unidades que vier a possuir, sem que de
tal fato decorra a perda ou prejuizo da garantia, devendo apenas informar, tempestivamente, tais
fatos a CONTRATADA.
PARAGRAFO QUINTO — A assistencia tecnica em garantia consistira de:
a)

Reparos on-site;

b)
Reparos na rede de assistencia credenciada, quando for com.provado a impossibilidade
do reparo on-site;
c)

Substituicao de componentes defeituosos por pecas novas e de primeiro uso;

d)
Substituicao do equipamento, por urn novo e de primeiro uso, quando nao for possivel o
rep aro.
PARAGRAFO SEXTO — A assistencia tecnica e a manutencao deverao ser prestadas por
tecnicos devidamente habilitados e credenciados pela CONTRATADA de 07:00 as 19:00 horas
em horario local.
PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA devera informar quem sera o responsavel pela
assistencia tecnica e manutencao nas unidades, ou informar o endereco, telefone, e-mail e
contato da empresa de assistencia tecnica responsivel pelo atendimento, comprovando, quando
solicitado pela CONTRATANTE, o credenciamento da referida empresa.
PARAGRAFO OITAVO - Havendo necessidade de substituicao de componentes, estes devem
ser originais e de primeiro uso, homologados pelo fabricante do eqyiipan nto, salvo nos casos
fundamentados por escrito e aceitos pela CONTRATANTE.
„_71`
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PARAGRAFO NONO - Ern nenhuma hipotese, midias de armazenamento, discos rigidos ou
removiveis poderao ser levadas pela CONTRATADA ou seus representantes.
PARAGRAFO DECIMO - Caso seja necessaria a remocao do equipamento para reparo, a
midia devera ser retirada e entregue ao responsavel da CONTRATANTE para guarda no local.
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Caso seja necessaria a substituic,ao da midia, a nova
devera ser da mesma marca e modelo da anterior.
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A substituicao de rnidia devera ser realizada na
mesma visita.
PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A midia defeituosa sera entregue ao responsavel da
Unidade para inutilizacao.
PARAGRAFO DECIMO QUARTO- ApOs substituicao de midia, a CONTRATADA
responsavel pot entregar o equipamento em funcionamento.
PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Os servidores devem ter o sistema operacional, drivers
e softwares fornecidos ins talados.
PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Outros dispositivos devem operar sem erros ou alarmes.
PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Caso seja necessario substituir, definitivamente, o
modelo do equipamento ou de componentes, a CONTRATADA devera comunicar a
CONTRATANTE conforme topic() 6.1.4 — "Alteracao de componentes ou modelo" do Termo
de Referencia. A substituicao pot componentes ou equipamentos nao homologados sujeitara a
CONTRATADA as sancoes cabiveis.
PARAGRAFO DECIMO OITAVO - A utilizacao de um equiparnento reserva, de modelo
diferente, enquanto é realizado o reparo no substituido, con.dicionara a CONTRATADA a
entrega de drivers, softwares, manuais e se for o caso, consurniveis corn capacidade plena. A
mesma regra se aplica aos casos de substituicao de equipamentos por model() cliferente.
PARAGRAFO DECIMO NONO - Na substituicao de servidores, estes deverao estar prontos
para o uso, corn sistema operacional instalado.
PARAGRAFO VIGESIMO - 0 tempo de atendimento e reparo para os equipamentos
encontram-se na tabela abaixo:
Local

Tempo

Resolucao do charnado

Capital e regiao metropolitana

2 (dois) dias dteis

Resolucao do chamado

Interior

5 (cinco) dias dteis

Substituic,ao de equipamentos

Capital, regiao metropolitana e
interior

2 (dois) dias dteis

Condicao
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PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Inicia-se a contagem do tempo a partir da abertura
do chamado corn a CONTRATADA pela central de atendimento que atende ao
CONTRATANTE.
PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Entende-se por resolucao do chamado o tempo
total desde a abertura do chamado ate a solucao do problema.
PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Havendo necessidade de substituicao do
equipamento, o prazo contara a partir do atendirnento on-site, quando for constatada esta
necessidade.
PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - 0 controle dos prazos sera monitorado pela
CONTRATANTE e baseado nos dados (datas e horas da comunicacio de ocorrencias) do
sistema de registro de chamados, ou outro sistema indicado posteriormente pela
CONTRATANTE.
PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Os tecnicos da CONTRATADA deverao ao termino
de cada atendiniento e de cornum acordo corn o usuario, realizar o encerramento do
aten.dirnento no RelatOrio de Assistencia Tecnica (RAT).
PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - A CONTRATADA devera enviar, diariamente, por
meio eletronico, em format() e local a ser definido pela CONTRATANTE, relacao dos
chamados encerrados contendo minirnamente as seguintes informacOes:
a)

Nnmero do atendimento;

b)

Numero do contrato;

c)

Data e hora de abertura do chamado;

d)

Data e hora do encerramento do chamado;

e)

Problema e acao corretiva.

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - A CONTRATADA devera ainda fornecer acesso a
ferramenta de abertura e acompanhamento dos chamados a CONTRATANTE.
PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - A nao observancia aos dispostos neste procedimento,
especialmente o nao atendim.ento de chamados ou desrespeito aos prazos estipulados, ensejarao
sancoes a CONTRATADA.
PARAGRAFO VIGESIMO NONO - Relativamente ao disposto aplica-se, subsidiariamente,
no que couber, a Lei n° 8.078/1990, o Codigo de Defesa do Consumidor.
PARAGRAFO TRIGESIMO - Decorridos os prazos estabelecidos nesta clausula, sem o
atenclirnento devido, fica a CONTRATATE autorizada a contratar esses servicos de outra
empresa e a cobrat da CONTRATADA os custos respecdvos, sem que tal fato acarrete qualquer
perda quanto a garantia dos equipamentos.
PARAGRAFO TRIGESIMO PRIMEIRO - A garantia legal ou contratual do objeto tern
prazo de vigencia prOprio e desvinculado daquele fixado neste contrato, permitindo eventual
aplicacao de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicoes, mesmo
depois de expirada a vigencia contratual (ON/AGU n° 51/2014).
6
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CLAUSULA NONA - DAS RESPOSABILIDADES E OBRIGAcOES DA
CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA, a perfeita execucao do objeto contratado dentro das exigencias da Lei
n° 8.666/1993, da boa-fe exigida na norrna civil e ainda:
a) A CONTRATADA nao podera subconttatar, ceder ou transferir total ou parcialmente o
objeto contratado;
b) No caso de fusao, cisao ou incorporacao da CONTRATADA, a CONTRATANTE devera
ser comunicada por escrito sobre estas mudancas, e so aceitara a nova empresa se destas
transformacOes no resultarem prejuizos a execuc,ao dos servicos, mantidas as condicoes de
habilitacao e a manutencao das con.dicoes estabelecidas no Contrato original;
c) A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE;
d) Cabe a CONTRATADA produzir, expedir e entregar os equipamentos em perfeitas
condiceies de funcionamento, dentro do prazo estabelecido, condicionado ao aceite pot parte da
CONTRATANTE;
e) A CONTRATADA se encarregara da conservac,ao tecnica do equiparnen.to, de reparat ou
substituir, por sua conta, as partes afetadas pelo uso normal;
f) Manter, durante a execucao do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas;
g) A CONTRATADA deve rnanter sigilo sobre quaisquer inforrnacoes e dados corporativos
presentes nos equipamentos por ela manipulados. Nao veicular, vender, comercializar ou
subtrair, sob quaisquer formas ou meios, informacoes corporativas da CONTRATANTE;
h) A CONTRATADA deve responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, pot acoes ou
omissOes de seus empregados, prepostos ou subcontratados, das quais resultem danos ou
prejuizos a pessoas ou bens, nao implicando corresponsabilidade da CONTRATANTE;
i) A CONTRATADA deve garantir, pelo periodo de vigencia do contrato, a funcionalidade e
compatibilidade dos equipamentos e softwares de acordo corn as necessidades da
CONTRATANTE;
j) A CONTRATADA deve executar todos os servicos de assistencia tecnica demandados pela
CONTRATANTE, dentro do prazo negociado e especificado nas solicitacOes, atendendo o
padrao de qualidade exigido;
k) A CONTRATADA deve fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidente de
trabalho, responsabilizando-se pot todos os encargos previdenciarios e obrigacOes sociais
previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca prOpria,
garantindo que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio corn a
CONTRATANTE;
I) A CONTRATADA deve assumir todos os encargos de possivel deman.da trabalhista, civil ou
penal, relacionados a execucao dos servicos de assistencia tecnica, ori
ente ou vinculada
por prevencao, conexao ou contingencia;
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m) Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas autoridades
competentes, decorrentes da execucao do objeto ora contratado;
n) Facilitar e permitir a CONTRATANTE a qualquer moment°, a realizacao de vistoria e
acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso incorra ern isencao de
responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer tempo, o direito a plena
fiscalizacao;
o) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste Contrato;
p) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade no cumprimento do Contrato e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;
q) Assumir os custos de substituicao dos equipamentos ou materials que sejam recusados pela
CONTRATANTE, pelos motivos constantes deste Contrato, correndo por sua conta as
despesas decorrentes desta subsdtuicao;
r) Após comunicacao formal sobre alteracao de enderecos pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA executara suas obrigacoes de entrega e assisfencia tecnica nos novos
logradouros, sem Onus para a CONTRATANTE;
s) Pagar as despesas decorrentes do transporte a ser executado em razio da entrega dos
equipamentos, objeto deste Contrato, inclusive carga e descarga;
t) Responder por todo e qualquer dano que causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, pot ato praticado por seus prepostos, empregados ou mandatarios,
eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;
u) Cumprir suas obrigacoes fornecendo produtos de qualidade, que atendam as normas tecnicas
de fabricacao, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendirnento de toda a
legislacao pertinente ao fornecimento e assumindo a responsabilidade por todos os custos
incluindo preco de transporte, mao de obra para carga e descarga, tributos e demais custos
adicionais;
v) Refazer qualquer obrigac,ao nao cumprida a contento, corn despesas correndo por sua conta;
w) Abster-se de contratar, para fins de execucao desse contrato, familiar (cOnjuge, companheiro
ou parente em linha reta ou colateral, pot consanguinidade ou afinidade, ate o terceiro grau) de
empregado da CONTRATANTE, nos termos do Decreto n° 7.203, de 04/06/2010;
x) A CONTRATANTE podera exigir, quando aplicavel:
x.1) que os bens sejam constituidos, no todo ou ern parte, por material reciclado, atOxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
x.2) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de cerdficacao do Instituto
Nacional de Metrologia, Normatizacao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentiveis ou de menor impact() ambiental em relacao aos seus similares;
x.3) que os bens devarn ser, preferencialrnente, acondicionados em embalagem individual
adequada, corn o menor volume possivel que utili7e o transporte e o arm e a ento;
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x.4) que os bens nao contenham substancias pefigosas em concentracao acima da recomendacao
da diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercutio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (CrVI), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PPBs), eteres
difenilpolibromados (PBDEs).
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
Cabe a CONTRATANTE, alem dos encargos previstos na Lei n° 8.666/1993, as seguintes
obrigacoes:
a) Exercer a fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993;
b) Assegurar os recursos orcamentarios e financeiros para custear o Contrato;
c) Manifestar-se forrnalmente em todos os atos relativos a execucao do Contrato, em especial,
aplicacao de sancoes, alteracoes e revisoes do Contrato;
d) Aplicar a CONTRATADA as sancoes regularnentares e contratuais;
e) Permitir o acesso a CONTRATADA para o curnprirnento de suas obrigacoes;
f) Comunicar oficialmente a CONTRATADA as falhas detectadas;
g) Aceitar ou rejeitar o produto, apOs a conclusao de cada etapa do objeto, fazendo, por escrito,
as observacoes que julgar necessarias a sua perfeita conclusao e devida aceitacao;
h) Rejeitar qualquer entrega cumprida equivocadamente ou em desacordo corn as orientacoes da
CONTRATANTE, do Edital de Licitacao e seus anexos, que sao partes integrantes deste
Contrato;
i) Solicitar que seja reexecutada a obrigacao rejeitada, adequando-a as especificacoes constantes
do Edital da Licitacao e seus Anexos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAcAO
A fiscalizacao sera exercida pot um representante da CONTRATANTE, designado pela
autoridade competente, ao qual cornpetira dirimir as dnvidas que surgirem no curso da execucao
do Contrato e de tudo data ciencia a CONTRATADA, conforrne art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIMEIRO — A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicoes tecnicas, vicios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrencia desta, nao implica ern corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO SEGUNDO — 0 Gestor do Contrato ou a comissao, constituida na forma do
art. 15, § 8°, da Lei n° 8.666/1993, podem sustar qualquer entrega que esteja em desacordo corn
o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.
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PARAGRAFO TERCEIRO — No que se refere ao disposto neste Contrato, aplicam-se
tambem, subsidiariamente, no que couberem, as thsposicoes do COdigo de Defesa do
Consumidor — Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LIQUIDAcA0 E DO PAGAMENTO
0 pagamento sera efetuado ate o 50 (quinto) dia do me's, por meio de ordem bancaria para
depOsito em conta corrente da empresa CONTRATADA, apOs a apresentacao dos seguintes
documentos:
a) Nota fiscal/fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente acompanhada do ateste
efetuado pelo setor competente, de que os equipamentos foram definitivamente recebidos;
b) Comprovante da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de consulta "on line"
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Verificada a existencia de irregularidade fiscal ou trabalhista
perante o SICAF e TST, sem prejuizo do pagamento, a CONTRATANTE notificara, por
escrito, a CONTRATADA da ocorrencia, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento da notificacao, promova a regularizacao ou apresente sua defesa, sob pena de
rescisao do contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Nao obsta a efetivacao do pagamento a existencia de registro no
SICAF de aplicacao de penalidade a CONTRATADA, por Orgao da Administracao PUblica.
PARAGRAFO TERCEIRO - As n.otas fiscais/faturas serao obrigatoriamente atestadas por
comissao de recebimento ou por empregado da CONTRATANTE oficialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, desde que os mesmos tenham sido aceitos e
recebidos definitivamente nos locais de entrega, sem o que nao podera ser feito o pagamento
correspondente.
PARAGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes de
paga ou relevada a multa que the tenha sido aplicada ou na pendencia de qualquer uma das
situacoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracao de precos ou compensacao
financeira:
a) ateste de conformidade de entrega do equipamento; e
b) apresentacao da comprovacao da documentacao discriminada no caput desta clausula.
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste
Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso do pagamento, havera compensacao financeira
sobre o valor devido, desde que para tanto a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma
forma e que por essa seja requerida, incidencia da taxa de juros moratOrios, a base de 6% (seis
por cento) ao ano, mediante a aplicacao da formula demonstrad
eguir, para o period()
10
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compreendido entre a data prevista para o adimplemento da obrigacao e a data do efetivo
pagamento:
EM =IxNx VP onde:
EM = encargos moratOrios;
N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso; e
TX = percentual da taxa de juros de mora anual;
I =indice de atualizacao ftnanceira:
I = (TX/100) » I = (6 /100) » I = 0,00016438
365

365

PARAGRAFO SETIMO — A CONTRATANTE no estara sujeita ao pagamento da
compensagao financeira a que se refere o paragrafo anterior, se o atraso decorrer do
fornecimento irregular dos materiais ou corn ausencia total ou parcial de documentagao hábil, ou
pendente de cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cUusulas do Contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERAcA0 DO CONTRATO
Este Contrato podera ser alterado, nas hipoteses previstas no artigo 65 da Lei n° 8.666/1993,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, corn a apresentacao das devidas justificativas.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, ern decorrencia de aumento ou diminuicao
quantitativa do objeto licitado, e obedecendo-se as condicoes inicialmente previstas no Contrato,
ficara obrigada a aceitar os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios no quantitativo
do equipamento ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atua1i7ado do
Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Fica facultada, entretanto, a supressao alem do limite acima
estabelecido, mediante consenso entre os contratantes.
CL.A.USULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
Corn fundament° nos artigos 86 a 88 da Lei e 8.666/1993, bem como no artigo 70 da Lei no
10.520/2002, a CONTRATADA, no curso da execucao do Contrato, sujeitar-se-a as seguintes
penalidades, garanddos o contraditorio e a ampla defesa:
I - A CONTRATADA em caso de inexecucao total (deixar de entregat os equipamentos ern sua
totalidade) ou parcial (entreg-a parcial dos equipamentos) do presente Contrato e por infracao a
quaisquer outras clausulas contratuais, estata sujeita as seguintes penalidades:
a)

Advertencia;

b)
caso;

Multa de 1% (um pot cento) do valor total do contrato e, rescisio contratual, se for o
c

„
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c)
Suspensao temporatia de pardcipacao em licitacao e impediment° de contratar corn a
CONTRATANTE, corn descredenciamento no SICAF, pot prazo no superior a 2 (dois) anos;
d)
Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Pdblica
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 CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sancao aplicada corn base no inciso anterior;
e)
As sancoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" poderao ser aplicadas juntamente corn a
prevista na alinea "b", facultada a defesa previa da CONTRATADA no respectivo process°, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da ciencia do ocorrido.
II - No caso de atraso injustificado para entrega dos equipamentos, a CONTRATADA estara
sujeita as seguintes penalidades:
a)

Advertencia;

b)
Multa administrativa correspondente a 0,33 % (trinta e tres centesimos por cento) sobre
o valor total dos equipamentos ern atraso, por dia de atraso, a partir do 10 (prirneiro) dia titil da
data ftxada para a entrega, ate o percentual maximo de 10% (dez por cento) dos equipamentos
ern atraso;
c)
No caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, aplica-se, adicionalmente, a
multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato;
d)
As sancoes previstas na alinea "a" e "c" poderao set aplicadas juntarnente corn a prevista
na alinea "b", facultada a defesa previa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias ilteis, a contar da ciencia do ocorrido.
III - No caso de atraso injustificado na assistencia tecnica, a contratada estara sujeita as seguintes
penalidades:
a) Advertencia;
b) Multa administrativa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor
do equipamento, por ocorrencia definida no topic° "6.1.6 - Assistencia tecnica ern garantia" do
Term° de Referencia, a partir do 10 (primeiro) dia titil apos o prazo estabelecido ern Contrato,
para assistencia tecnica;
c) No caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, aplica-se, adicionalmente, por
ocorrencia, a multa de 1% (urn por cento) sobre o valor do Contrato;
d) As multas por atraso telacionadas a assistencia tecnica serao auferidas mensalmente, sendo
que a multa adicional a que se refere it alinea anterior, somente sera aplicada uma Unica vez a
cada mes, independentemente da quantidade de equipamentos em atraso;
e) As sancoes previstas na alinea "a", "c" e "d" poderao set aplicadas juntamente corn a
prevista na alinea "b" facultada a defesa previa da CONTRATADA no respectivo process°, no
prazo de 05 (cinco) dias irteis, a contar da ciencia do ocorrido.
IV - Na ocorrencia das infracoes identificadas na Tabela 1 abaixo, aplicam-se as infrac,oes
correspondentes na Tabela 2, que poderao set cumuladvas, conforme a se
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Tabela 1
N°

DESCRIcA0 DA INFRA.cA" 0

GRAU

1

Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao
corporal ou consequancias letais, por ocorrencia.

6

2

Enviar empregado sem qualificacao para executar os servic,os
contratados, pot: empregado e por dia.

4

3

Permitir a presenca de empregado sem uniforme, coin unifonne
manchado, sujo, mau apresentado, sem cracha, por empregado e por
ocorrancia.

1

4

Deixar de zelar pelas instalacoes da CONTRATANTE utilizadas,
por ocorrancia e pot dia.

3

5

Deixar de cumprir determinacao formal ou instrucao complementar
do Gestor do Contrato, por ocorrancia.

2

6

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nao atenda as necessidades, por funcionario e pot
dia.

1

7

Deixar de informar a CONTRATANTE, encaminhando
justificativas e detalham.ento tecnico, quaisquer necessidades de
em
componentes/equipamentos
previamente
alteracao
homologados, por ocorrencia.

5

8

Deixar de utilizar, em caso de troca e/ou substituicao,
peca/componente nova/novo e de primeiro uso, homologado pela
CONTRATANTE, corn especificacoes idanticas ou superiores as
homologadas para o equiparnento, pot ocorrancia e por dia.

3
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9

Deixar de guardar sigilo absoluto sobre quaisquer dados,
informacoes e/ou documentos da CONTRATANTE ou de seus
clientes que venham ser confiados a CONTRATADA ou que esta
venha a ter acesso em razao da execucao dos servicos, sem prejni7o
da rescisao do contrato e da tesponsabilizacao civil e criminal, pot
ocorrencia e por dia.

6

10

Deixar de fornecer EPI's (Equipamentos de Protecao Individual),
quando exigido ern lei ou convencao, aos seus empregados e deixar
de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por
empregado e pot ocorrencia.

2

Tabela 2
GRAU

CORRESPONDENCIA

1

0,2% sobre o valor do Contrato.

2

0,4% sobre o valor do Contrato.

3

0,8% sobre o valor do Contrato.

4

1,6% sobre o valor do Contrato.

5

3,2% sobre o valor do Contrato.

6

4,0% sobre o valor do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 valor da multa aplicada devera set recolhido na Coordenacao
de Contabilidade e Financ,as da CONTRATANTE, no prazo de 03 (tres) dias iiteis contados da
nodficacao, ou sera descontado por ocasiao do pagamento a set efetuado, podendo ainda set
cobrado judicialmente.
PARAGRAFO SEGUNDO - As rnultas e/ou outras penalidades somente poderao set
relevadas nos casos para os quais a CONTRATADA nao tenha, de qualquer forma, concorrido
ou dado causa, devidamente comprovados pot escrito e aceitos pela CONTRATANTE.
PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE os
casos de que trata o item anterior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecudvos contados de
sua verificacao e apresentar os documentos da respectiva comprovacao, ern ate 05 (cinco) dias
consecutivos a partir da data de sua ocorrencia, sob pena de nao serem considerados.
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PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE, no prazo maximo de ate 05 (cinco) dias
consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovacao mencionados no
paragrafo quarto, devera aceitar ou recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razoes
de sua eventual aceitacao ou recusa.
PARAGRAFO QUINTO - Cabe a CONTRATANTE aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditOrio, as penalidades decorrentes do descumprirnento do pactuado na ata de registro de
precos ou do descumprimento das obrigac,Oes contratuais, ern relacao as suas prOprias
contratagoes, informando as ocorrencias ao Orgao gerenciador.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDIcOES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO
Os equipamentos serao entregues no prazo de ate 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar
da data da assinatura do Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Pedido de prorrogacao do prazo de entrega, conceclido em
carater excepcional, devidamente justificado e sem efeito suspensivo, devera ser encarninhado
pot escrito, antes do seu vencimento, anexando-se document() cornprobatOrio do alegado pela
CONTRATADA, ern conforrnidade corn o Art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 equipamento a ser fornecido pela CONTRATADA, devera
obrigatoriamente ser o mesino hornologado pelo INSS, observadas as disposicoes dos topicos
5.1 - Homologacao tecnica dos equipamentos e 6.1.4 - Alteracao de componentes ou model° do
Terrno de Referencia.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os equiparnentos deverao ser entregues pela CONTRATADA
nas quantidades definidas no moment() da contratacao.
PARAGRAFO QUARTO - AID& a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deve fornecer
CONTRATANTE, em um prazo maximo de 10 (dez) dias uieis, o Cronograma de Entregas
detalhado, inforrnando o local de entrega e as datas previstas, cujo documento deve ser
formalniente aprovado pela CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO - Cada equipamento deve ser entregue corn a seguinte
documentacao minima individual, corn apresentac,ao grafica de boa qualidade:
a)

Ern midia impressa:

a.1)
Manual de Instalacao. Instrucoes basicas para a correta instalacao do equipamento e,
quando aplicavel, seus perifericos.
b)

Ern rniclia irnpressa ou midia Optica/eletronica (CD/DVD):

b.1) Manual do Equipamento. Documento que descreve ern detalhes as caracteristicas do
equipamento. Deve descrever em detalhes os procedirnentos de instalacao e configuracao do
equiparnento.
c)
Manual do Usuario. Documento que descreve a utilizacao, operacao e gerenciamento do
produto, de forma detalhada.
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PARAGRAFO SEXTO - Toda docurnentacao e midias devem ser obrigatoriamente originais
do fabricante e em portugues do Brasil. Para o caso de inexistencia de documentacao em
portugues, deve set fornecida anexa a cada item documentacao de boa qualidade corn a traducao
da respectiva documentac,ao para o portugues do Brasil. A documentacao devera se referenciar
ao modelo do equipamento ofertado. Nao serao aceitos prospectos em lugar de manuais. Todo
equipamento deve possuir, individualmente, seus documentos e midias.
PARA.GRAFO SETIMO - A CONTRATADA deve, obrigatoriamente, e sem excecoes, no
moment° da entrega, anexar listagem impressa contendo as seguintes informacOes, para cada
equipamento, ern forma de planilha:
a)

NUmero do contrato.

b)

Numero da nota fiscal.

c)

Numero de serie do equipamento.

d)

Descricao do equipamento.

e)

Ninnero da nota de remessa.
Ntimero de patrimOnio do equipamento (emplaquetamento).

PARA.GRAFO OITAVO - A CONTRATADA deve, obrigatoriamente, e sem excec,Oes, enviar
para a CONTRATANTE, em meio digital, em prazo maxim° de 2 (dois) dias Uteis apOs a
entrega dos equipamentos na Unidade da CONTRATANTE:
a)

Copia da nota fiscal dos equipamentos, ou identificacao da NF EletrOnica.

b)
Planilha de Conferencia de Entrega, ern formato eletrOnico, com a listagem de todos os
equipamentos entregues, contendo em uma linha as colunas descritas a seguir, na ordem
apresentada. As linhas da planilha devem corresponder a listagem, individualmente, do total de
equipamentos entregues. Modelo da planilha presente no anexo I-E — Modelo de Planilha de
Entrega do Termo de Referencia.
b.1) Namero do item no Edital.
b.2) Niimero do Contrato
b.2) Niimero da Nota Fiscal.
b.4) Numero da Nota de Remessa.
b.5) Ntimero de serie.
b.6) Niimero da plaqueta de identificacao patrimonial da CONTRATANTE.
b.7) COdigo do tipo de equipamento: IMP_MONO, MULTI_MONO, IMP_TERMICA,
SCANNER, SRV_S_G_APS_A_B, SRV_APS_C_D e SWITCH 24.
b.8) Descritivo do equipamento, contendo marca e model°.
b.9) Local de entrega.
b.10) Endereco de entrega.
b.11) UF de entrega.
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b.12) CEP de entrega.
PARAGRAFO NONO - Ern caso de recusa do equipamento pela CONTRATANTE, pot
motivo de dano ou violacao de embalagem, a chefia da Unidade receptora, ou o tesponsavel
designado para a recepcao do equipamento, devera informar imediatamente o ocorrido ao
Gestor do Contrato da CONTRATANTE e a CONTRATADA, pot correio eletronico.
PARAGRAFO DECIMO - A CONTRATADA devera disponibilizar quando solicitado pela
CONTRATANTE, ern prazo maximo de 2 (dois) dias nteis, relatorio con.solidado em planilha
eletrOnica, no mesmo formato da Planilha de Conferencia de Entrega, inforrnando a data de
entrega, os quantitativos entregues, visando o controle do parque computacional da
CONTRATANTE. A planilha deve conter os status de "nao entregue" e "entregue", que devem
set utilizados como Ultima coluna na referida planilha, para cada equipamento a ser entregue na
Unidade da CONTRATANTE.
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - 0 Recebimento provisOrio do equipamento na
Unidade de entrega consiste na verificacao de que o volume de equipamentos corresponde ao
que foi adquirido e se os equipamentos foram entregues completos, sem avaria aparente e na
quantidade correta constante da nota fiscal. A minuta do Termo de Recebimento ProvisOrio faz
parte integrante deste Contrato.
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - 0 Recebimento Definitivo do equipamento devera
ocorrer em ate 10 (dez) dias iiteis, contados do recebimento provisOrio, e consiste na verificacao
de que os equipamentos correspondem aos que foram adquiridos, verificando detalhadamente se
apresentam avaria aparente, se a planilha de equipamentos foi entregue a CONTRATANTE e se
a numeracao das plaquetas de tombamento esta ern consonancia ao solicitado a
CONTRATADA. A minuta do Termo de Recebimento Definitivo faz parte integrante deste
Contrato.
PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A entrega dos produtos sera acompanhada e
fiscalizada por representante(s) da CONTRATANTE, ou Comissao de Recebimento, designada
para esse fim, permitida a assistencia de terceiros.
PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A CONTRATADA deve efetuar a troca, as suas
expensas, do(s) produto(s) que nao atender(em) as especificacoes do objeto contratado no prazo
de 10 (dez) dias iIteis, a contar do recebimento da solicitacao, sendo que o ato de recebimento
nao importara aceitacao.
PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Independentemente de aceite, a CONTRATADA
garantira a qualidade de cada unidade pelo prazo estipulado no edital, ou prazo estabelecido pelo
fabricante, o que for major, obrigando-se a repot aquele produto que apresentar defeito em 10
(dez) dias Uteis, contados da solicitacao, desde que nao sanado o vicio no prazo legal.
PARAGRAFO DECIMO SEXTO — As demais regras referentes a entrega dos produtos,
alteracao de compon.entes ou modelos e verificacao de conformidade em fabrica, constam do
Termo de Referencia que faz parte integrante deste Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISA." 0
A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos
77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisao deste Contrato pode ser:
a)
determinada pot ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notificando-se a
CONTRATADA;
b)
amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao, desde
que haja conveniencia para a CONTRATANTE; ou
c)

judicial, nos terrnos da legislacao vigente sobre a materia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisao administrativa ou amigavel deve ser precedida de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os casos de rescisao contratual devem set formahnente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa.
PARAGRAFO QUARTO — A rescisao devera set acompanhada do balanco dos eventos
contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos, da relacao dos pagarnentos já efetuados e
ainda devidos e das indenizacoes e multas.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FUNDAMENTAcA0 LEGAL E DA
VINCULAcik 0 AO EDITAL E A PROPOSTA
I - 0 presente Contrato fundamenta-se:
a)

na Lei n° 10.520/2002, no Decreto n° 5.420/2005 e no Decreto n° 7.892/2013;

b)

na Lei n° 8.666/1993;

c)

na Lei n. 8.078/1990 — COdigo de Defesa do Consumidor, no que couber.

II - 0 presente Contrato vincula-se aos terrnos:
a)

do Edital do Pregao Eletronico/SRP (INSS) n° 09/2016, e seus anexos;

b)

da proposta vencedora da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAcA.0
A publicacao do presente Contrato devera set providenciada em extrato no Diario Oficial da
Uniao -DOU, no prazo de ate 20 (vinte) clias da data da sua assinatura, na forma prevista no
paragrafo Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/1993.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Instrumento serao decithdos
pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.666/1993 e suas alteracoes
posteriores, dernais regulamentos e normas administrativas federais que fazem parte integrante
deste Contrato, independentemente de transcricoes.
CLAUSULA — VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o foto da Secao Judiciaria do Distrito Federal corn exclusao de qualquer outro, pot
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente instrumento
contratual.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes
contratantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas.
Brasilia
Pela CONTRATANTE

de dezembro de 2016.

Pela CONTRATADA

RI IARDO PENA 17 EIRO

L

MARILENE F1RRkkI LUC*S2ALVES
FILHA

TESTE
Nom
CPF: CVO,

\-C&A.A:Nab

co...ca
RG: 4,e6S51
,

FP `PC-;s- C,0 AorA
Nome Gict)
CPF: 3 4,0 h .0S / —b6
941.1 — 55F DeRG:
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ANEXO I
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Declaro que recebi provisoriamente, nos termos do Contrato n° 24/2016, os seguintes
equipamentos:

ITEM
6

ESPECIFICACAO RESUMIDA
Monitor, Led, LP 1 19,5"

UNID.
Unid.

MARCA

QUANT.

E MODELO
Daten

Brasilia,

de

de 201 .

Gestor do Contrato
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ANEXO II
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Declaro que recebi definitivamente, nos termos do Contrato n° 24/2016, os seguintes
equipamentos:

ITEM
6

ESPECIFICACAO RESUMIDA
Monitor, Led, LFT 19,5"

UNID.
Unid.

Brasilia,

....

4

MARCA

QUANT.

E MODELO
Daten

de

de 201 .

Gestor do Contrato
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