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CONTRATO N° 027/2016
PROCESSO N° 000376/2016
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAcA0 QUE ENTRE SI CELEBRANT A
PREVIDENCIA
DE
FUNDAcA0
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC()
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO E A DELL
COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
A FUNDAV; 0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no Edificio
Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 203/204 — BrasiliaDF, CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante denorninada
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente substituto, o Sr. JOSE
PINHEIRO DE MIRANDA, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° 9.547.2162, inscrito no CPF sob o n° 947.029.698-20, cargo para o qual foi nomeado atraves da Resolucao
do Conselho Deliberativo n° 117, de 24 de agosto de 2016, e por seu Diretor de Administracao
substituto, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, brasileiro, casado, portador da cedula
de identidade n° 130.896, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o n° 099.533.531-15,
designado pela Resolucao do Conselho Deliberativo n° 119, de 24/08/2016, ambos residentes e
domiciliados em Brasilia/DF, na forma da competencia contida no inciso II do Art. 54 do
Estatuto da FUNPRESP-EXE, e de outro lado a empresa DELL COMPUTADORES DO
BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 72.381.189/0006-25, estabelecida na Avenida
Emancipacao n° 5000, Parque dos Pinheiros, Hortolandia/SP, CEP: 13.184-654, neste ato
representada por seu Procurador, o Sr. LENADRO ANTONIO VALIM DE OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, portador da cedula de identidade n° 1040293531, expedida pela SSP/RS,
inscrito no CPF sob o n.° 508.786.030-34, residente e domiciliado na Avenida Industrial Belgraf
n° 400, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, resolvem celebrar o presente Contrato, em
conforrnidade corn o que consta do Processo Administrativo n° 000376/2016, mediante adesao a
Ata de Registro de Precos referente ao Pregao Eletronico n° 68/2015, da FUNDACAO
OSWALDO CRUZ, corn fundament° no Decreto n° 8.250, de 23 de mai° 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 dernais
legislacoes correlatas e mediante as clausulas e condicoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - 0 objeto do presente instrumento é a aquisicao de equipamentos de tecnologia da
informacao, corn garantia de funcionamento on-site, do tipo desktops, workstation, thinclient e
dispositivos mOveis e outros nas conclic,Oes estabelecidas neste contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1 - 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura,
prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993.
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CLAUSULA TERCEIRA - PREcO
3.1 - 0 valor do presente Terrno de Contrato é de R$ 79.800,00 (setenta e nove mu e
oitocentos reais), conforrne o quadro abaixo:
N°
Item
Item
8
Microcomputador
padrao ultrabookTM

Unidade
Fornecimento
portatil
unidade
VALOR TOTAL

Valor
Unitario
R$ 6.650,00

Qtde

Valor Total

12

R$ 79.800,00
R$ 79.800,00

3.2 - No valor acima estao incluidas todas as despesas orclinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou irnpostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e cornerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprirnento integral do objeto da contratacao.
CLAUSULA QUARTA - DOTAcA 0 ORcAMENTARIA
4.1 - As despesas decorrentes da contratacao correrao a conta dos recursos constantes do Plano
de Gestao Administrativa - PGA do ano de 2016 da FUNPRESP-EXP.
CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1 - 0 prazo de pagamento nao podera ser superior a 5 (cinco) dias iiteis, contado a partir da data
do atesto das faturas/notas fiscais, atraves de ordem bancaria, para credit° em banco, agencia e
conta corrente inclicados pelo CONTRATADO.
5.2 - 0 pagarnento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
5.3 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, pot exemplo, obrigacao
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara
sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apOs a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando
qualquer Onus para a CONTRATANTE.
5.4 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como ernitida a ordem bancaria
para pagamento.
5.5 - Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF e TST para
verificar a manutencao das conclicoes de habilitacao exigidas na licitacao original.
5.6 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua advertencia, pot escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual period°, a criterio da CONTRATANTE.
5.7 - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada irnprocedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal quanto a inadimplencia da CONTRATADA, bem como quanto a existencia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.
5.8 - Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do process° adrninistrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
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5.9 - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate que
se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao
SICAF.
5.10 - Somente pot modvo de economicidade, seguranca nacional ou outto interesse palico de
alta relevancia, devidamente jusdficado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE, nao sera rescindido o contrato em execucao corn a CONTRATADA
inadimplente no SICA.F.
5.11 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
5.11.1 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara conclicionado
a apresentacao de comprovacao, pot meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratarnento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.12 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adirnplemento
da parcela, é calculada rnediante a aplicacao da seguinte forinula:
EM=IxNxVP
Na qual:
EM = Encargos morathrios;
N = Nirmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efedvo pagamento;
VP = Valor da parcela ern atraso.
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438
CLAUSULA SEXTA - REAJUSTES E ALTERAcOES
6.1 - 0 preco contratado é fixo e irreajustavel.
6.2 - Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela clisciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.
6.3 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos
ou supressoes que se fizerern necessarios, ate o lirnite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
6.3.1 - E vedado efetuar acrescimos nos quandtativos fixados pela ata de registro de
precos, inclusive o acrescirno de que trata o § 10 do art. 65 da Lei ri° 8.666, de 1993.
6.4 - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA SETIMA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 - Os equipamentos deverao set entregues na sede da CONTRATANTE, no prazo de 15
(quinze) dias iteis, contados da data da assinatura do Contrato, no Setor Cornercial Norte,
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DF, em clias e horarios admitidos pelo Condominio do Edificio Corporate Financial Center: em
finals de sernana, a partir das 13 horas de sabado ate as 05 horas de segunda-feira e em dias titeis,
entre as 20 horas e as 05 horas do dia subsequente, na forma do clisposto no artigo 73, inciso II,
alinea "a", da Lei n° 8.666/93, por servidor/empregado designado para este fun.
CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAcA0
8.1 - A fiscalizacao da execuc,ao do objeto sera efetuada por Coinissao/Representante designado
pela CONTRATANTE.
CLA.USULA NONA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA
9.1 - SAO OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
9.1.1 - receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas neste termo de contrato.
9.1.2 - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente corn as especificacoes constantes neste termo de contrato e da proposta, para
fins de aceitacao e recebimento definitivo.
9.1.3 - comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
9.1.4 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA, atraves de
comissao/servidor especialmente designado.
9.1.5 - efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo de contrato.
9.1.6 - A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer comprornissos assumidos pela
CONTRATADA corn terceiros, ainda que vinculados a execucao do termo de contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
9.2 - SA.0 OBRIGAcOES DA CONTRATADA
9.2.1 - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicoes, conforme especificacoes, prazo e local
constantes neste Termo de Referencia e no contrato, acornpanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarao as indicacoes referentes a: marca, fabricante, model°, procedencia e prazo de
garantia ou validade.
9.2.2 - responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo corn os artigos 12,
13 e 17 a 27, do C6cligo de Defesa do Consumidor (Lei n° 9.078, de 1990).
9.2.3 - Reparar ou corrigir, as suas expensas, o objeto corn avarias ou defeitos.
9.2.4 - comunicar a CONTRATANTE, no prazo maxim° de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, corn
a devida cornprovacao.
9.2.5 - manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas.
9.2.6 - indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.
9.2.7 - Observar que os equipamentos obrigatoriamente devem set novos e sem uso anterior.
9.2.8 - Ofertar modelos que estejam em linha de producao, sem previsao de encerramento, na data
de entrega proposta.
9.2.9 - Efetuar a entrega em embalagem original de fabrica( nao violada), lacrada.
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9.2.10 - Apresentar o catalog°, folder tecnico ou pagina WEB do equipamento ofertado, por
ocasiao da proposta e que devera acompanhar cada equipamento na entrega.
9.2.11 - Apresentar declaracao informando que a fonte de alimentacao eletrica suporta a
configuracao maxima do equipamento ofertado.
9.2.12 - Fornecer, opcionah-nente, imagem em disco determinando o padrao de conteticlo dos
discos das estacoes de trabalho.
9.3 - Em relacao aos requisitos de garantia e manutencao dos equipamentos:
9.3.1 - A garantia devera cobrir todas as despesas para todos os componentes, corn cobertura total
para os equipamentos e perifericos.
9.3.2 - Devera reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
qualquer equipamento em que se verificar algum defeito ou incorrecao corn o objetivo de
recolocar os equipamentos ern seu perfeito estado de uso, desde que a origem do problema nao
tenha sido motivada por uso do equipamento em desconformidade corn as especificacoes do
fabricante.
9.3.3 - Devera obedecer sempre, em caso de substituicao de pecas, o criterio de compatibilidade,
caso seja impossivel a subsdtuicao dos equipamentos, cornponentes, materiais ou pecas por outras
que nao as que compoem o item proposto, atraves de equivalencia e sernelhanca e so podera ser
efetuada mediante expressa autorizacao da CONTRATANTE, para cada caso particular. Caso a
CONTRATANTE recuse o equipamento, componente, material e ou peca a set substituida, a
licitante devera apresentar as alternativas existentes, sem que o prazo para solucao do problema
seja alterado.
9.3.4 - Sera responsavel pela garantia de funcionamento para todos o item fornecido, contada a
partir do recebirnento definitivo do equiparnento entregue, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecido pela licitante.
9.3.5 - Devera por padrao e de acordo corn o indicado no item 9.1.4 ofertar cobertura em todo o
territOrio nacional, para reposicao de pecas danificadas, mao-de-obra (NBD — Next Day
Business), apOs diagnostic° c troubleshooting feito por telefone em horario comercial;
9.3.6 - Se nao for possivel, no tempo previsto acima, este model° de servico de garantia, a total
solucao do problerna, entende-se "equipamento operante no seu estado original", todo o processo
de "encarninhamento" da solucao devera set concluido, no rninimo, no proximo dia titil conforme
o item a) supracitado. Entende-se corno "encaminhamento", defeito ou problema totah-nente 1)
diagnosticado, 2) solucao idendficada e, se for o caso, 3) peca de reposicao encomendada, corn
respectiva visita tecnica para troca agendada;
9.3.7 - Devera possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se it manter registros dos mesmos constando a descricao do problerna;
9.3.8 - Devera oferecer canais de cornunicacao e ferramentas adicionais de suporte online como
"chat", "email" e pagina de suporte tecnico na Internet corn disponibilidade de atualizacoes e
"hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no
minirno;
9.3.9 - Devera possuir recurso disponibilizado via web, site do prOprio fabricante (informar url
para comprovacao), que permita verificar a garantia do equipamento atraves da insercao do se
rnamero de serie;
9.3.10 - Devera oferecer servico e ferramentas de diagnostic() e troubleshooting remotos na qual
os tecnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sisterna do usuario atraves de urna
conexao de Internet segura para agilizar e rnelhorar o process° de solucao de problernas...
Fundaciio de Previancia Complementar do Servidor Publico Federal do Poder Executivo - Funpres;p-Exe
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9.3.11 - As hipOteses de exclusao da garantia e/ou manutencao de que ttatam o subitem 9.2 sao as
seguintes:
Os danos provocados por impericia ou negligencia dos usuarios;
a)
b) Rompimento indevido do lacre de garantia dos equipamentos.
9.4 - Em relacao aos requisitos de Seguranca dos equipamentos:
9.4.1 - Deve suportar algum dpo de modalidade de servico e tecnologia de seguranca de
rastreamento e localizacao remotos para casos de roubo e perda do equipamento, inclusive coin
funcao de "limpeza" do HDD e respecdvo apagamento dos dados.
9.4.2 - Devem possnir alertas ao sisterna em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar
violacoes atraves de software de gerenciamento.
9.4.3 - Deve manter registro de log de alertas da abertura da tampa do gabinete e falha de disco
(SMART).
9.5 - Em relacao aos Requisitos sociais, ambientais:
9.5.1 - Deve estar em conformidade corn as normas TEC 60950(adotada pelo INMETRO) ou
similar emitida pelo INMETRO (NBR5426) ou UL 60950.
9.5.2 - Deve comprovar que o modelo é certificado corn FCC e CE classe B, desenvolvido e
testado na imunidade a descargas eletroestaticas em conformidade corn o padrao IEC
(International Electrotechnical Commission) 61000-4-2, CISPR 22 e CISPR 24.
9.5.3 - Deve comptovar que o ruido emitir nao ultrapasse no maxim° 38dB em uso continuado.
9.5.4 - Deve apresentar comprovacao de que os equipamentos nao utili7am ou caso utilizem
Substancias "Retardantes Inflarnaveis" em pecas mecanicas e placa-mae como fOsforo, CRFs e
TBBCA nao excedam 25(vinte e cinco) gramas, em conformidade corn a ISO 1-043-4.
CLA.USULA DECIMA - DAS SA_NcOES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Comete infracao adrninistrativa nos tennos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:
10.1.1 - nao assinar o contrato quando convocado, nao assinar o termo de contrato
decorrente da ata de registro de precos;
10.1.2 - apresentar documentacao falsa;
10.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos;
10.1.4 - ensejar o retardamento da execucao do objeto;
10.1.5 - nao mandver a proposta;
10.1.6 - cometer fraude fiscal;
10.1.7 - comportar-se de modo inidoneo;
10.2 - A CONTRATADA que corneter qualquer das infracoes cliscrirninadas no subitem acima
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:
10.2.1 - multa de 8% (oito por cento) sobre o valor estimado do item prejudicado;
10.2.2 - impedirnento de licitar e contratar corn a Uniao corn o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de ate cinco anos;
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10.3 - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
proceclirnento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariarnente a Lei n° 9.784, de 1999.
10.4 - A autoridade cornpetente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educadvo da pena, bem como o dano causado a
CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.
10.5 - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCIS.A0
11.1 - 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipOteses previstas no art. 78 da
Lei n° 8.666, de 1993, corn as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das
sanc,Oes aplicaveis.
11.2 - E admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da contratada corn/em outra pessoa juriclica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos
na licitacao original; sejam manddas as demais clausulas e conclicoes do contrato; nao haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da CONTRATANTE a
condnuidade do contrato.
11.3 - Os casos de rescisao contratual serao forrnalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
11.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.5 - 0 termo de rescisao sera precedido de RelatOrio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
11.5.1 - Balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2 - Relacao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3 - Indenizaciies e multas.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS VEDAcOES
12.1 - E vedado a CONTRATADA:
12.1.1 - caucionar ou utilizar este Terrno de Contrato para qualquer operac,ao financeira;
12.1.2 - interromper a execuc,ao contratual sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos ern lei.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1 - Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas
na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitacoes e
contratos administrativos e, subsidiariarnente, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de
1990 - Codigo de Defesa do Consurnidor - e normas e principios gerais dos contratos.
CLAUSULA. DECIMA QUARTA - DA PUBLICAcA 0
14.1 - Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial da Una°, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993,
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO
15.1 - Fica eleito o Foro do Distrito Federal, corn a exclusao de qualquer outro, por rnais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente Contrato.
12.2 - E, por estarem justos e contratados, &main este Instrumento ern 02(duas) vias de igual
teor, para um so efeito que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por
duas testemunhas, para que produza seus efeitos juridicos e legais, cornprornetendo-se as partes a
curnprir e fazer curnprir o presente Instrumento ern todas as suas condicoes.

Brasilia, 30 de dezembro de 2016.

Pela CONTRATADA

JOSE PINHEIRO DE MIRANDA

LEIAOPRO ANTONIO VALIM DE
OLIVEIRA
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