
'h

FUNPRESP
/

/

füHBH[ÉB üi file\rlUElll:iÊ CU14PIEStEl11Hli

UU S E[ti.r11]0g ])U 1111[0 FEUEl11il

CONTRATO NO 014/2014

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE

MICROCOMPUTADORES, PARA A FUNPRESP-
EXE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO -
FUNPRESP-EXE - E A EMPRESA POSITIVO
INFORMÁTICA-S/A.

E

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO -- FUNPRESP-EXE. com sede no Edifício Corporate Financial
Center, SCN - Quadra 02, Bloco A -- 2' Andar, salas 203/204 -- Brasília/DF, Cep: 70712-900.
inscrita no CNPJ/MF sob o n' 17.312.597/0001-02. doravante denominada CONTRATANTE.
neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO.
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade no M/3.832.994, expedida pela SSP-MG.
inscrito no CPF sob o n' 603.884.046-04 e por seu Diretor de Seguridade, o Sr. JOSE
PINHEIRO DE MIRANDA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n' 9.547.216-2,
inscrito no CPF sob o n' 947.029.698-20, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF.
cargos para os quais foram nomeados através das Resoluções do Conselho Deliberativo n' 03,
de 13 de dezembro 2012 e n' 30 de 20 de março de 2014. respectivamente, na forma da
competência contida no inciso ll do art. 54 do Estatuto da FUNPRESP-EXE. doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa POSITIVO INFORMÁTICA S/A,
inscrita no CNPJ/MF sob o n' 81.243.735/0001-48, estabelecida na Rua Senador Accioly Filho,
1.021 - CIC - Curitíba/PR, Cep: 81350-000, daqui por diante designada CONTRATADA, neste
ato representada por seu PROCURADOR. o Sr. DANIEL PADILHA GARRIDO, brasileiro.
casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade n' 1.724.139 - SSP/DF, inscrito
no CPF sob o n' 833.079.901-87, residente e domiciliado em Brasília/DF. resolvem celebrar o
presente contrato, em conformidade com o que consta do Processo Administrativo no
00001 1/2014, com fundamento na Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n' 5.450.
de 31 de maio de 2005, na Leí Complementar n' 123. de 14 de dezembro de 2006. no Decreto
n' 6.204, de 05 de setembro de 2007. na Instrução Normativa SLTI/MP n' 02, de 30 de abril de
2008. na Lei n' 8.666. de 21 de junho de 1993, nas demais legislações correlatas e mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES

Contratação de empresa para o fornecimento de 110 (cento e dez) estações de trabalho, a
serem utilizadas pelos empregados e colaboradores da CONTRATANTE, observadas as
condições constantes da Ata de Registro de Preços n' 9/2013, referente ao Pregão Eletrõnico
n' 13/2013 do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -- INSS, cujas especificações
são as seguintes
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Componente
Característica mínima / Desempenho mínimo

l A configuração proposta para o equipamento deve comprovar desempenho através de
Índice obtido pelo software de benchmark BAPCO SYSmark 2007 Preview (conforme
procedimentos descritos no Anexo l-B). devendo atingir a pontuação mínima: "SYSmark
2007 Preview Rating' de 260 (duzentos e sessenta) pontos. em 3 iterações.

Os equipamentos ofertados deverão permitir nativamente as seguintes funcionalidades
por hardware, independente do sistema operacional (instalado ou não) e seu estado. tipo
e versão:

2.1

Desempenho

2

Utilizar conexão por protocolo TCP/IP, com conexões seguras. por protocolo
H'n'PS e WS-Managementl
Permitir ligar e desligar o micro remotamente;
Permitir inicialização remota a partir da console de gerência através de
arquivo de imagem remotos

2.4. Permitir o controle remoto da BIOS. incluindo ordem de Book
A solução de gerenciamento por hardware deve permitir o inventário remoto de ativos
em modo out-of-band (equipamentos ligados ou desligados) desde que energizados e
conectados na rede de dados do Instituto. Deve ser possível acessar remotamente as
informações de número de série e património registrados na BIOS do equipamento
Não deve ser necessário instalar nenhum tipo de software cliente no sistema operacional
do equipamento exceto softwares/drívers para configuração e ativação inicial.
Para o funcionamento da solução. náo deve ser necessária a utilização de uma nova e
independente interface de rede. Não será permitida a utilização de mais de um endereço
IP por equipamento

2.2.
2.3.

2 Gerenciamento por
hardware 3

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10
1 1

l processador de quatro ou mais núcleos, desenvolvido para uso em
microcomputadores. excluindo-se, portanto, processadores projetados para uso em
notebooks.
Processo de litografia máximo de 32 nm
Arquitetura x 86, com suporte a 32 bits e 64 bits
Extensões de virtualização
Instruções SSE3 ou superior.
O processador deverá operar no equipamento ofertado, na velocidade máxima de
barramento disponível para o processador e deverá ser totalmente compatível com a
placa-mãe ofertada.

Cooler do processador deverá possuir suporte a regulagem da velocidade de rotação.
sendo de marca homologada pelo fabricante do processador ofertado. ou homologado
pelo fabricante do microcomputador.
Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do
processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima. pelo
período de 8 horas diárias consecutivas. em ambiente não refrigerado

Processador

12

13.

14.

15

Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o
equipamento ou fabricada sobre regime de OEM.
Placa-mãe totalmente compatível com a velocidade máxima de barramento do
processador ofertado. Devendo suportar todas as características de todos os
Componentes fornecidos
Arquitetura ATX/Micro-AI'X, ou BTX/Micro-BTX. ou Mini-ITX.
2 slots para memória do tipo DDR3-1333. ou superior. que permita expansão para no
mínimo 16 GB. Compatível com dual channel
l slot tipo PCI livre. depois de configurado.
Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática. de acordo
com a variação de temperatura da CPU
Recursos DMI (Desktop Management Interface). ou superior
Tecnologia TPM (Trusted Platform Module) vl .2. integrado onboard. compatível com a
norma TPM Spec/#baf/on Vens/on í.2 especificada pelo TCG (Zrusfed Comi)uffng Group).
Sistema de detecção de intrusão de chassis. com acionador instalado no gabinete, que
permita a detecção de abertura. ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de
energia.
Implementa mecanismos de redução do consumo de energia compatível com o padrão
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) v2.0
Controladora de som integrada onboard.
Suportar boot por pendrive e/ou disco, conectada a uma porta

16

17.

18.

19.

20.
21

22

Placa-mãe
(motherboard)

23

24
25.

/

\

\
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NO Componente
Característica mínima / Desempenho mínimo

26
27
28

29

30
31

Tipo Flash Memory. utilizando memória não volátil e reprogramável.
Compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play.
Lançada a partir de 2011 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo
fabricante

Com recursos de controle de permissão através de senhas de Setup para Power On e
Administrador.
Tecnologia de pré-falha de disco rígido S.M.A.R.T habilitada
Função que permita o registro não volátil do número de património da CPU, registrando
9 (nove) dígitos numéricos

5 BEOS

32.

33.

34.

Integrada ao processador ou onboard à placa-mãe
Resolução mínima de 1920x1080 @ 60Hz. True Calor 32 bits.
Mínimo de 512 MB de memória de vídeo. podendo ser ou não compartilhada com a
memória principal.
Compatível com a API DirectX ll.

Capacidade para controlar 2 (dois) monitores de vídeo simultaneamente, permitindo a
extensão e/ou duplicação da área de trabalho
Suporte completo ao Monitor de Vídeo deste Item

6 Controladora de Vídeo l 35.
36.

37

38
39

Controladora de Discos l 40

Integrada onboard
Gerenciamento do disco rígido e da unidade leitura de média óptica especificados.
2 conectores SATA internos, sendo l no padrão SATA ll (3 Gb/s) para conexão da
Unidade de Média Óptica e l no padrão SAFA 111 (6 Gb/s) para conexão do Disco Rígido
l conector SAFA ll (3 Gb/s) livre. depois de configurado.

7

41

42.

43

44.

45

Integrada onboard

Velocidade de 10/100/1000 Mbps (padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet)
autosense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software.
Função wake-on-/an

8 Controladora de rede

As interfaces devem fazer parte do prometo original da placa-mãe do equipamento, sem
uso de adaptadores. localizadas no painel traseiro do gabinete
6 portas USB, sendo 2 frontais e 4 traseiras. No mínimo uma destas deverá ser
compatível com o padrão USB 3.0 e as demais deverão ser compatíveis com o padrão
USB 2.0 ousuperior.
Deve ser possível a desatívação das portas USB através da BIOS
l porta VGA. com conector VGA (DB-15).
l porta Digital. com conector DVl-D ou DisplayPort, para conexão com o Monitor de
Vídeo deste equipamento
l conector RJ-45. para rede de dados

Conectores de som para entrada. saída e microfone na parte traseira do gabinete.
Conectores de saída e microfone instalados e em funcionamento na parte frontal do
gabinete. Serão aceitas soluções com conectoies integrados para entrada de áudio e
microfone ou saída de áudio e microfone

46

47.
48
49

50
51

9 Interfaces

52.
53.

Compatível com o barramento da placa-mãe
8 GB de memória do tipo DDR3-1333 ou superior, em dois módulos idênticos (de mesma
capacidade). operando em Dual Channel.

MemóriaRAM

54
55
56
57

l unidade de disco rígido interna
Capacidade de armazenamento de l TB. no padrão tiPO SAFA 111 (6 Gb/s)
Velocidade de rotação de 7.200 rpm e memória calhe de 16 MB.
Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysís and Reporting Technology)
incorporada, ou similar.

1 1 Disco Rígido (HD)

58.

59.

60.
61

62.
63.

l unidade de DVDÜRW dual-layer interna, leitura e gravadora. compatível com o sistema
operacíonalinstalado
Compatibilidade mínima com DVD+R. DVD+RW. DVD-R, DVD-RW. CD-R e CD-RW e
leitura de CD e DVD

Interface tipo SATA

Luz indicadora de leitura/gravação
Mecanismo de ejeção de emergência na parte frontal
Trava para média, para o caso de posicionamento vertical da

12
Unidade de média

óptica

unidade

b
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N' Componente Característica mínima / Desempenho mínimo

64 O gabinete deve operar tanto na posição vertical quanto horizontal. sem que haja a
necessidade de adaptação ou perda de funcionalidades. caso necessário. deverá ser
fornecido base ou suporte adequado para a utilização do gabinete na posição vertical
(torre). Entradas/Saídas de ar não devem ser obstruídas. inclusive com a utilização do
monitor em cima do gabinete na posição horizontal
Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete. quanto na base para a torre
Cor predominantemente preta. Todos os demais componentes externos (Teclado. Mouse l
e Monitor) devem manter o mesmo padrão
As dimensões máximas do gabinete não poderão exceder: 42.00 cm x 10.00 cm x 35.00

Botão de liga/desliga. com função de deslizamento se pressionado continuamente. e
indicadores de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on)
na parte frontaldo gabinete

Deverá possuir sensor de intrusão de chassis. integrado com o BIOS da placa-mãe. que
gere eventos de sistema a serem armazenados na placa-mãe
Sistema de ventilação controlada pela BIOS. adequado ao processador. fonte e demais

componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações da
fabricante do microprocessador

Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco
rígido. unidade de média ética. memórias e placas de expansão) sem a utilização de

rramentas (tool lesa). não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete
original. Não serão aceitas parafusos recartilhados. nem com adaptadores. em
substituição aos parafusos previstos para o gabinete
Acabamento interno composto de superfícies não cortantes
Dispositivo de segurança tipo fechadura de aço. com cadeado/chave/trava removível e
com segredo igual para todos os gabinetes do mesmo lote de produção. impedindo o
acesso ao interior do mesmo. Devem ser fornecidas 2 chaves por equipamento
individualmente

Deverá possuir alto-falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados
pelo sistema operacional. O mesmo deverá estar conectada diretamente à placa-mãe
sem uso de adaptadores

cm

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71

13 Gabinete

72.

73

74

75. Deve suportar a configuração máxima do equipamento. com arquitetura compatível com
o Gabinete e Placa-mãe. suficiente para suportar todos os dispositivos internos na
configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe. interfaces. discos rígidos
memória RAM, demais componentes e periféricos). '

Deve implementar PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência energética igual
ou superior a 85.00% (50% Loas / Typ/ca/ Fracfion of Z.oad). O modelo de fonte
fornecido deve estar cadastrado no site www80plus.com. Poderão ser fornecidos
atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de
eficiência energética. emitido por instituição credenciada junto ao INMETRO
Ventilador interno

Possuir baixo nível de ruído. conforme NBR 10152 ou IS0 7779 ou equivalente. Poderá
ser fornecido atestado/certidão/relatório emitido por instituição credenciada junto ao
INMETRO. '

Bívolt automático (100 40 vAC 60 Hz)
Interna ao Gabinete

76.

14 l Fonte de alimentação

77.

78.

79.
80.

81

82.

83.

Logomarca impressa do fabricante e da mesma cor predominante do Gabinete
Teclado estendido padrão AT com disposição das teclas no padrão ABNT-2. com
possibilidade de digitação de todos os caracteres da língua portuguesa
Possuir doze teclas de funções (Fl-F12) situadas na porção superior do teclado. Possuir
teclas Windows Logo (acesso ao menu iniciar) e Aplicação (acesso ao menu de atalhos
equivalente ao botão direito do mouse). Não deve possuir teclas de desligamento.
hibernação e espera
Ajuste de inclinação

Conector padrão USB, sem o uso de adaptadores para conexão no microcomputador
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente. não apresentando desgaste
porabrasão ou poruso prolongado
Certificado de qualidade e segurança emitido pela Federal Communicatíons Commissian
(FCC), ou pela organização das Communautés Européennes (CE). ou pelo Underwriters

15 Teclado
84
85
86

87.
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Componente
Característica mínima / Desempenho mínimo

Laboratories (UL). Poderá ser fornecido atestado/certidão/relatório emitido por instituição
credenciada junto ao INMETRO

88
89
90
91
92
93
94.

Logomarca impressa do fabricante
Mouse óptico
2 (dois) botões de seleção e um seletor de rolagem do cursor entre os botões.
Formato ergonómica e conformação ambidestra
Resolução de 800 dpi

Conector padrão USB. sem o uso de adaptadores para conexão no microcomputador.
Da mesma cor predominante do Gabinete.

Mouse

95.
96.

97.
98.
99.
100

101
102
103.
104.

l monitor LED TFT 21 .5" a 23" Wide Matriz Ativa.
Resolução: 1920 x 1080 @ 60Hz, ou superior.
Cores: 1 6 milhões
Tempo de resposta: Igual ou inferior a 5 ms
B rilho: 250 cd/m 2.

Contraste: 1 .000.000:1 dinâmico, ou 1.000:1 estático
Pixel pitch: 0,282 mm

Sinal de vídeo: Digital

Conector de entrada: Digital. compatível com o conector da interface gráfica solicitada
Tela: Tratamento antirreflexivo. Náo será aceita a solução glare (brilhante e ou polida) ou
adesivos antirreflexivos

Controles digitais: brilho. contraste. posicionamento vertical e posicionamento horizontal
Regulagem de inclinação.

Deverá ser apresentada certificação de economia de energia padrão Energy Star para o
modelo do equipamento ofertado. Como comprovação. poderá ser fornecido
atestado/certidão/relatório emitido por instituição credenciada junto ao INMETRO ou
certificação EPEAI', emitida para o modelo do equipamento ofertado, desde que esta
apresente explicitamente tal informação.
Consumo máximo de energia elétríca:

108.1. Ligado: Igual ou inferior a 40 Watts.
108.2. Stand by: Inferior a l Watt

Alimentação elétrica: Bivolt automático (100-240 vAC 60 Hz)
Certificado de qualidade e segurança emitido pela Federal Communications Commissíon
(FCC). ou pela organização das Communautés Européennes (CE), ou pelo Underwriters
Laboratories (UL). Poderá ser fornecido atestado/certidão/relatório emitido por instituição
credenciada junto ao INMETRO

105
106.
107.17 Monitor de vídeo

108

109.

110.

l l l Equipamento deve possuir todos os cabos necessários à sua instalação e
funcionamento.

Comprimento externo mínimo de todos os cabos elétricos e lógicos de 1,50 m
l cabo de vídeo. com conector do tipo VGA (DB-15)
l cabo de vídeo digital. possibilitando a conexão nativa da CPU ao Monitor. sem uso de
adaptadores
l cabo de alimentação elétrica de três pinos. padrão 2P+T. em formato Y. sem uso de
adaptadores. para conexão de monitor de vídeo e da CPU deste equipamento
l apoio de pulso para o Teclado para carreta ergonomia
l mousepad com superfície adequada para utilização de mouse ético e com apoio de
pulso em gel ou silicone

112
113
114.

115

116.

117.

18 Cabos e acessórios

118 l licença para cada equipamento entregue, em modalidade OEM. do Sistema
Operacional Microsoft Windows 8 Pro 64bits. em idioma Português do Brasil. com todos
os recursos, sendo garantida gratuitamente por todo o período de vida útil do
equipamento atualizações de falhas e segurança

118.1. Todos os equipamentos devem ser entregues com o sistema operacional
Windows 7 Professional 64bits, nas mesmas condições listadas
anteriormente, instalado e em funcionamento (através de downgrade).
sendo facultado ao INSS a utilização posterior do Windows 8.

118.2

19 Softwares pré-
instalado

119

120

Cada equipamento entregue deve possuir software para reprodução e gravação de CD's
e DVD's de vídeo. áudío e dados

Deve possuir solução para criptografia de arquivos. pastas. partições e discos (incluindo

f
f
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Componente Característica mínima / Desempenho mínimo

o volume do sistema operacional) que utilize o chip TPM solicitado (Software TPM)

Deve oferecer. para cada equipamento entregue. médias externas (DVDs) de
reinstalação originais do Sistema Operacional (Windows 7 e Windows 8), de todos os
drivers de dispositivo e softwares solicitados.

Deve oferecer. para cada equipamento individualmente. manual de instalação e manual
do usuário, necessários à instalação e operação do equipamento. em idioma português
do Brasil

121

122.Médias e Documentos

123. Deverá ser apresentada certificação Energy Star para o modelo do equipamento
ofertado. Poderá ser fornecido atestado/certidão/relatório emitido por instituição
credenciada junto ao INMETRO. Poderá ser fornecida certificação EPEAI'. emitida para
o modelo do equipamento ofertado. desde que esta apresente explicitamente tal
Informação

O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950
Poderá ser fornecido atestado/certidão/relatório emitido por instituição credenciada junto
aoINMETRO. ' '

1 25. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência
IEC 61000. Poderá ser fornecido atestado/certidão/relatório emitido por instituição
credenciada junto ao INMETRO. ' ' '' '

126. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares fornecidos
com o equipamento. deverão ser compatíveis com o sistema operacional Windows 7
Professional

O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Wíndows Catalog. A comprovação
da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware
Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo ofertado. em

le/LPU default.asox
128. O equipamento em pleno funcionamento. inclusive com a un dade leitosa de média ética

em atividade. deve observar a norma NBR 10152 ou IS0 9296. quanto à emissão de
ruído ambiente em Escritórios de atividades diversas, conforme laudo técnico gerado por
entidade especializada. Poderá ser fornecido atestado/certidão/relatório emitido por
instituição credenciada junto ao INMETRO. '

129. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens
individuais adequadas. que utilizem preferencialmente materiais recicláveis. de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem

130. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como
mercúrio (Hg). chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI». cádmio (Cd), bifenil
polibramados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). Poderá
ser fornecido atestado/certidão/relatório emitido por instituição credenciada junto ao
INMETRO. Poderá ser fornecida certificação EPEAI'. emitida para o modelo do
equipamento ofertado. desde que esta apresente explicitamente tal informação

124.

21 Certificações e
Compatibilidade

Garantia
131 48 meses de garantia on-site em todo o território nacional.

Parágrafo primeiro - Integ
Licitação. o Termo de Referência
garantia dos

ram este Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de
e a Proposta da CONTRATADA e seus Anexos, os termos de

e demais elementos constantes do referido processoequipamentos

Parágrafo segundo - O presente
direito públicos. aplicando-lhe
disposições de direito privado e, em

2002 e o Código de Defesa do Consumidor

contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as

especial, o Código Civil -- Lei no l0.406, de 10 de janeiro
-- Lei n' 8.078, de 1 1 de setembro de 1990.
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CLAUSULASEGUNDA DOVALORDOCONTRATO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de R$ 2.476,15 (dois mil
quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos). representando o valor global de R$
272.376.50 (duzentos e setenta e dois mil. trezentos e setenta e seis reais e cinquenta
centavos). para o fornecimento de l lO (cento e dez) Estações de trabalho.

Parágrafo primeiro - Quaisquer tributos, encargos. custos e despesas, diretos ou indiretos.
omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serão considerados como

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos. a esse ou a qualquer
título, devendo o fornecimento ser cumprido sem ónus adicional a Funpresp-Exe.

Parágrafo segundo - A CONTRATADA deverá arcar com o ónus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta. devendo complementa-los.
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação exceto quando, durante a execução do Contrato, ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do $ 1' do art. 57 da Lei n' 8.666, de 1993.

Parágrafo terceiro - O disposto no subitem anterior se aplica ainda que se trate de eventos
futuros e incertos.

Parágrafo quarto - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances.
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração. sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

CLAUSULATERCEIRA-DA DESPESA

A despesa com o fornecimento correrá à conta do Plano de Gestão Administrativa - PGA da
CONTRATANTE - para o exercício de 2014.

CLAUSULAQUARTA DAVIGENCIA

O Contrato terá duração de 51 (cinquenta e um) meses, que comp'eenderá o prazo de entrega.
o prazo para recebimento definitivo e o prazo de garantia do produto acrescido de trinta dias.
contados da data da assinatura, com eficácia a partir da data da publicação no Diário Oficial da

nlao

Parágrafo único - O prazo de entrega admite prorrogação, mantidas as demais cláusulas do
Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio económico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) superveníência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes. que
altere fundamentalmente as condições de execução do Contratos

b) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos em Leal

c) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

61)2020-9308
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d) omissão ou atraso de providências a cargo da CONTF{ATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte. diretamente, impedimento ou retardamento na execução
do Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Os bens, objeto da presente contratação, deverão ser entregues no endereço da Fundação de
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe -
no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 2' Andar, Salas 203/204 - Edifício Corporate
Financial Center -- Brasília/DF, de segunda a sexta-feira, após as 20 horas. cujo prazo de
entrega dos bens será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da data de
assinatura deste instrumento.

Parágrafo primeiro -- Pedido de prorrogação do prazo de entrega. somente será concedido em
caráter excepcional, devidamente justificado e sem efeito suspensivo. Deverá ser encaminhado
por escrito, com antecedência mínima de lO (dez) dias úteis do seu vencimento. anexando-se
documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57.
$l'. da Lei n' 8.666/1993.

Parágrafo segundo - O equipamento a ser fornecido pela CONTRATADA. deverá
obrigatoriamente ser o mesmo homologado formalmente pela CGTI / INSS, possuindo as
mesmas características técnicas e desempenho constantes no Relatório de Homologação. Em
caso de divergências. nova homologação técnica deverá ser realizada, de acordo com o tópico
9 Alteração de componentes ou modelo" deste TDR. não interferindo no prazo de entrega dos

equipamentos. Não poderão ser aceitas equipamentos sem que tenha havido previamente a
devida homologação técnica do equipamento por parte da CGTI / INSS.

Parágrafo terceiro - Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA nas
Unidades indicadas pela CONTRATANTE, nas quantidades definidas no momento da
contratação, conforme as localizações constantes neste contrato.

Parágrafo quarto - Após a assinatura do Contrato. a CONTRATADA deve fornecer a
CONTRATANTE, em um prazo máximo de lO (dez) dias úteis, o Cronograma de Entregas
detalhado, informando por local de entrega as datas previstas de entrega dos equipamentos
nas Unidades da CONTF{ATANTE. A CONTRATANTE deve formalmente aprovar o cronograma
enviado.

Parágrafo quinto - Cada equipamento deverá ser entregue com a seguinte documentação
mínima individual, com apresentação gráfica de boa qualidade:

a) Em mídia impressa:

a.l) Manual de Instalação: Instruções básicas para a correta instalação
equipamento e, quando aplicável, seus periféricos.

Em mídia impressa ou mídia óptica/eletrõníca (CD/DVD):

b.l) Manual do Equipamento: Documento que descreve em detalhes

do

b)

as
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c) Manual do Usuário: Documento que descreve a utilização, operação e gerenciamento
do produto, de forma detalhada.

Parágrafo sexto - Toda documentação e mídias devem ser obrigatoriamente originais do
fabricante e em português do Brasil. Para o caso de inexistência de documentação em
português, deve ser fornecida anexa a cada item documentação de boa qualidade com a
tradução da respectiva documentação para o português do Brasil. A documentação deverá se
referenciar ao modelo do equipamento ofertado. Não serão aceitos prospectos em lugar de
manuais. Todo equipamento deve possuir, individualmente, seus documentos e médias.

Parágrafo sétimo - A CONTRATADA deve, obrigatoriamente e sem exceções, no momento da
entrega, anexar listagem impressa contendo as seguintes informações, para cada equipamento.
em forma de planilha:

a) Número do contrato

b) Número da nota fiscal

c) Número de série

d) Descrição do equipamento.

e) Número da nota de remessa

Parágrafo oitavo - A CONTRATADA deve, obrigatoriamente e sem exceções, enviar para a
CONTRATANTE, em meio digital, em prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrega dos
equipamentos na Unidade da CONTRATANTE:

a) Cópia da nota fiscal dos equipamentos, ou identificação da NF Eletrõnica.

b) Planilha de Conferência de Entrega, em formato eletrõnico, contendo 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 l-G do Termo de Referência.

b.l) Número do item no Edital.

b.2) Número do Contrato

b.2) Número da Nota Fiscal

b.4) Número da Nota de Remessa

b.5) Número de série

b.6) Descritivo do equipamento, contendo marca e modelo

b.7) Órgão Local de entrega.

b.8) Endereço de entrega.

b.9) UF de entrega.

b.lO) CEP de entrega

Parágrafo nono Em caso de recusa por parte da CONTRATANTE do equipamento, por
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designado para a recepção do equipamento, deverá informar imediatamente sobre o ocorrido
ao Gestor do Contrato e à empresa contratada, por correio eletrõnico ou FAX.

Parágrafo décimo - A CONTRATADA deverá disponibilizar quando solicitado pela
CONTF{ATANTE, em prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, relatório consolidado em planllha
eletrõnica, dividido por Unidade e data de entrega, dos quantitativos entregues, no mesmo
formato da Planilha de Conferência de Entrega, visando controle do parque computacional da
CONTRATANTE. A planilha deve conter os status de "não entregue" e "entregue". que devem
ser utilizados como última coluna na referida planilha. para cada equipamento a ser entregue na
UnidadedaCONTRATANTE.

Parágrafo décimo primeiro - O Recebimento Provisório do equipamento na Unidade de
entrega consiste na verificação 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 Provisório faz
parte integrante deste Contrato.

Parágrafo décimo segundo - O recebimento definitivo do equipamento deverá ocorrer em até
lO (dez) dias, contados do recebimento provisório, e consiste na verificação de que os
equipamentos correspondem aos que foram adquiridos, verificando detalhadamente se os
mesmos apresentam avaria aparente e se a planílha de equipamentos foi entregue à
CONTRATANTE. A minuta do Termo de Recebimento Definitivo faz parte integrante deste
L;ontrato.

Parágrafo décimo terceiro - A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por
representante(s) da Fundação ou Comissão de Recebimento, designado(s) para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.

Parágrafo décimo quarto - A CONTRATADA deve efetuar a troca. às sua expensas, do(s)
produto(s) que não atender(em) as especificações do objeto contratado no prazo de lO (dez)
dias úteis, a contar do recebimento da solicitação. sendo que o ato de recebimento não
importará aceitação.

Parágrafo décimo sétimo - Independentemente de aceite, a CONTRATADA garantirá a
qualidade de cada unidade pelo prazo estipulado no edital, ou prazo estabelecido pelo
fabricante. o que for maior. obrigando-se a repor aquele produto que apresentar defeito em até
lO (dez) dias úteis contados da solicitação, desde que não sanado o vício no prazo legal.

CLÁUSULA SEXTA DAGARANTIACONTRATUAL

A CONTRATADA deverá apresentar, como condição para assinatura do Contrato,
comprovante de prestação de garantia correspondente a percentual de 5% (cinco por cento) do
valor global atualizado do contrato, cabendo-lhe optar por quaisquer das seguintes
modalidades:

a) caução em dinheiro: efetuada junto ao setor financeiro da Funpresp-Exe, ou em Banco por
ele indicador

b) títulos da c
Funpresp-Exe

ívida pública: o depósito deverá ser efetuado
sendo aceitas somente aqueles emitidos sob

junto ao setor financeiro da
a forma escritural. medi

Ó'
Endereço: SCN (quadra 02 Bloco A, 2e Andar, Salas 203/204 Ed
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registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos. conforme definido pelo Ministério da
Fazenda (inciso l do $ 1' do art. 56 da Lei n' 8.666/1993).

c) seguro-garantia: deverá ser prestado por seguradora legalmente autorizada pela
Superintendência de Seguros Privados -- SUSEP. devendo a Funpresp-Exe ser a única
beneficiária da apólice de seguro; e

d) fiança bancária: deverá ser prestada por estabelecimento bancário legalmente
autorizado pelo Banco Central. devendo o fiador expressamente renunciar aos benefícios
previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. Para surtir efeitos em relação a
FUNPRESP, a fiança bancária deverá, obrigatoriamente, ser registrada em Cartório de
Registros de Títulos e Documentos, conforme legislação vigente.

Parágrafo primeiro - A garantia prestada por meio de Fiança Bancária ou Seguro-Garantia,
deverá ser renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado nesta Cláusula.
devidamente atualizada.

Parágrafo segundo - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à
garantia das verbas trabalhista e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de
fiança bancária ou seguro garantia.

Parágrafo terceiro - A CONTRATADA deverá manter atualizada a vigência da garantia
contratual durante a execução do Contrato até o recebimento definitivo de todo o objeto,
prevendo-se, para tanto. validade de, pelo menos, 30 (trinta) dias de garantia após o prazo final
da entrega dos equipamentos.

Parágrafo quarto - A garantia será liberada ou restituída após o recebimento definitivo dos
equipamentos. objeto deste Contrato. no prazo de até 30 (trinta) dias, e, quando em dinheiro.
atualizada monetariamente conforme índices pagos pela Caixa Económica Federal para conta
vinculada da Funpresp-Exe.

Parágrafo quinto - A perda da garantia em favor da CONTRATANTE, nos casos previstos de
rescisão unilateral do contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial. e sem prejuízo das demais sanções previstas neste
Contrato.

Parágrafo sexto - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de IO (dez) dias
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.

Parágrafo sétimo - Nos termos do art. 65, inciso 11, alínea "a", da Lei n.' 8.666/93, poderá ser
admitida a substituição da garantia. observadas as modalidades previstas neste Contrato.

Parágrafo oitavo - Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de prorrogação
e/ou acréscimo de quantitativo e/ou revisão dos valores do objeto do Contrato, a
CONTRATADA, antes da assinatura do Termo Aditivo. prestará garantia suplementar no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido.

Parágrafo nono - Além da previsão do parágrafo quinto, a garantia assegurará, qualquer que
seja a modalidade escolhida. o pagamento de:
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b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contratos

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADAS e

d) obrigações não honradas pela CONTRATADA

CLÁUSULA SETIMA
TECNICA

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITAÇAO

O prazo de garantia, assistência técnica e manutenção dos equipamentos será de, no mínimo.
48 (quarenta e oito) meses.

Parágrafo primeiro -- A CONTRATADA prestará assistência técnica na modalidade on-site, ou
seja, nos locais em que se encontram os equipamentos, indicados pela CONTRATANTE no
momento da Contratação ou durante todo o período da garantia, inclusive em caso de
realocação do equipamento pela CONTRATANTE dentro das unidades previamente
sinalizadas ou que venham a ser constituídas durante o período de vigência da garantia. Todos
os serviços necessários de assistência técnica e manutenção dos equipamentos no período de
garantia serão prestados pela CONTRATADA, sem nenhum tipo de ónus para a
CONTRATANTE.

Parágrafo segundo -- Não fazem parte da garantia problemas provenientes de operação e/ou
manuseio indevidos, conforme especificado no manual técnico do produto fornecido pelo
fabricante. desde que devidamente comprovados pela CONTRATADA e com a anuência da
CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será contado a partir
do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE. O prazo de encerramento da
garantia e dos serviços de assistência técnica e manutenção dos equipamentos deverão
ocorrer conforme descrito no Termo de Referência.

Parágrafo quarto - Os equipamentos em garantia deverão estar permanentemente em
perfeitas condições de uso, seja mediante reparos ou substituições de peças e componentes
ou do equipamento completo, conforme os respectivos Níveis Mínimos de Serviços (NMS)
previstos no Contrato e seus Anexos.

Parágrafo quinto - O prazo de vigências das garantias do equipamento está previsto no
Termo de Referência. para o item 10, prazo estesa contar da data do recebimento definitivo do
último equipamento do lote único entregue à Funpresp-Exe

Parágrafo sexto - Os serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos consistem
de

a) Reparos in loco, ou em laboratório quando o concerto não puder ser comprovadamente
realizado nas instalações da CONTRATANTE, das eventuais falhas dos equipamentos.
mediante a substituição de peças e/ou componentes que se apresentem defeituosos.
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos. Em
casos de defeitos insanáveis com substituições de peças. deverá ser realizada a
substituição de equipamentos completos.

Endereço: SCN (quadra 02 Bloco A, 29 Andar. Salas 203/204 Ed. Corporate Financiam Center, Brasília--DF - CEP: 70712-900 Telêfanê;íl61) 2020-9308
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b) Atualizações de todos os componentes de software do sistema.

c) Acesso total ao conteúdo presente em área restrita de suporte no sítio da Internet do
fabricante do equipamento, contemplando toda a documentação técnica (guias de
instalação/configuração atualízados. FAQ's. com pesquisa efetuada através de
ferramentas de busca)

Parágrafo sétimo -- A CONTRATADA deverá informar quem será o responsável pela
assistência técnica e manutenção nos locais de entrega dos equipamentos durante o período
de garantia, ou informar o endereço. telefone. fax. e-mail e contato da empresa de assistência
técnica responsável pelo atendimento em garantia, manifestando, quando solicitado pela
CONTRATANTE. o credenciamento da referida empresa. Os serviços de assistência técnica e
manutenção, durante o período de garantia contratual dos equipamentos, deverão ser
prestados por técnicos devidamente habilitados e credenciados pela CONTRATADA, na
modalidade on-site, nos locais de instalação dos equipamentos indicados no Edital, em horário
comercial. de 08h00min às 18h00min, horário local.

Parágrafo oitavo - A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais e de
primeiro uso, homologados pelo fabricante do equipamento, salvo nos casos fundamentados
por escrito e aceitos pela CONTRATANTE

Parágrafo nono - O controle dos prazos concedidos à CONTRATADA para solução de
problemas técnicos nos equipamentos será monítorado pela Funpresp-Exe e baseado nos
dados (datas e horas da comunicação de ocorrências) atualizados no sistema indicado pela
CONTRATANTE.

Parágrafo décimo - Os técnicos da CONTRATADA deverão no término de cada atendimento e
de comum acordo com o usuário do equipamento que abriu o chamado, atualizar os dados de
encerramento do atendimento, assinando, em conjunto com o usuário, o respectivo Relatório
de Assistência Técnica. No caso da baixa no chamado técnico não ser efetivada, relatório
deverá ser enviado pelo técnico da CONTRATADA, posteriormente, à área técnica.

Parágrafo décimo primeiro - Caso seja necessária a substituição em definitivo por um novo
equipamento, o mesmo deve possuir características e capacidades iguais ou superiores ao
substituído, caso contrário, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades cabíveis. Quando for
o caso de substituição por motivo de obsolescência ou descontinuidade de fabricação do item a
ser substituído. a CONTRATADA deverá apresentar itens (produtos ou componentes)
sucedâneos do fabricante, ou de produtos similares. Em ambos os casos, deve ser realizado
novo processo de homologação técnica pela GERTI.

Parágrafo décimo segundo - Para o caso em que seja instalado um equipamento reserva de
modelo diferente, enquanto o equipamento com defeito é removido para reparos em
laboratório. ou caso o mesmo seja substituído por outro em definitivo, a CONTRATADA deverá
fornecer também, sem ónus para a Funpresp-Exe, os respectivos drivers de dispositivo.
softwares de utilização, e manuais.

Parágrafo décimo terceiro - Em hipótese nenhuma quaisquer mídias de armazenamento,
discos rígidos ou removíveis, poderão ser levadas pelo representante da CONTRATADA. Caso
seja necessária remoção do equipamento para reparo, a mídia deve ser retirada do
.equipamento pelo representante da CONTRATADA e entregue ao responsável da Unidade

.JU
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para guarda no local. Caso seja necessária a substituição da mídia, a empresa CONTRATADA
fica obrigada a entrega da média ao responsável da Unidade, visando proteger o sigilo e
segurança das informações corporativas da CONTRATANTE, que deverá inutilizar a média. A
mídia deve ser imediatamente substituída por outra, de mesma capacidade, modelo e marca
equivalente ou superior, no curso do atendimento da mesma chamada, sem ónus para a
CONTRATANTE. Os técnicos da empresa CONTRATADA, portanto, deverão estar sempre
munidos de mídia reserva para atendimento desse tipo de contingência de reparo dos
microcomputadores. Todas as configurações necessárias para o funcionamento do
equipamento devem ser realizadas pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo quarto - Com relação aos itens a serem entregues com softwares pré-
instalados ou não, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a solução de quaisquer
problemas de incompatibilidade entre o Sistema Operacional, bem como drivers ou softwares
fornecidos, e o hardware do equipamento, seja na entrega dos produtos ou durante todo o
período de garantia. A CONTRATADA deve se encarregar, diretamente, do diagnóstico e
encaminhamento de soluções junto ao fornecedor ou fabricante dos softwares, sem nenhum
tipo de ónus para a CONTRATANTE. O não atendimento de chamados da CONTRATANTE em
relação a problemas nos softwares também ensejará sanções à CONTRATADA.

Parágrafo décimo quinto - A CONTRATANTE se reserva o direito de remanejar os
equipamentos adquiridos para quaisquer outras de suas Unidades administrativas, sem que de
tal fato decorra a perda ou prejuízo da garantia, devendo apenas informar, tempestivamente.
tais fatos à CONTRATADA.

Parágrafo décimo sexta - Relativamente ao disposto aplica-se, subsidiariamente, no que
couber, a Lei n' 8.078/1 990, o Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇOES DACONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, a perfeita execução do objeto contratado dentro das
exigências da Lei n' 8.666/93, da boa-fé exigida na norma civil e ainda:

a) A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir totalmente. parte alguma
deste Contrato sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, exceto em relação
aos serviços de entrega e assistência técnica.

b) No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA. a CONTRATANTE deverá ser
comunicado por escrito sobre estas mudanças. e só aceitará a nova empresa se destas
transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, mantidas as condições de
habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no Contrato original.

c) A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Funpresp-
Exe

.'x

d) Cabe a CONTRATADA produzir. expedir e entregar os equipamentos em perfeitas
condições de funcionamento, dentro do prazo estabelecido. condicionado ao aceite por parte
daCONTRATANTE.

e) A CONTRATADA se encarregará da conservação técnica do equipamento, de reparar ou

e:(61) 2020-
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f) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas.

g) A CONTRATADA deve manter sigilo sobre quaisquer informações e dados corporativos
presentes nos equipamentos por ela manipulados. Não veicular, vender, comercializar ou
subtrair, sob quaisquer formas ou meios, informações previdenciárias corporativas da
CONTRATANTE

h) A CONTRATADA deve responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou
omissões de seus empregados, prepostos ou subcontratados, das quais resultem danos ou
prejuízos a pessoas ou bens, não implicando corresponsabilidade da CONTRATANTE

i) A CONTRATADA deve garantir, pelo período de vigência do contrato, a funcionalidade e
compatibilidade dos equipamentos de acordo com as necessidades da CONTF{ATANTE.

j) A CONTRATADA deve executar todos os serviços de assistência técnica demandados pela
CONTRATANTE, dentro do prazo negociado e especificado nas solicitações, atendendo o
padrão de qualidade exigido.

k) A CONTRATADA deve fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidente de
trabalho. responsabilizando-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria,
garantindo que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE.

1) A CONTRATADA deve assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista. civil ou
penal, relacionados à execução dos serviços de assistência técnica, originalmente ou vinculada
por prevenção, conexão ou contingência.

m) Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas autoridades
competentes, decorrentes da execução do objeto ora contratador

n) Facilitar e permitir a CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e
acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato. sem que isso incorra em isenção de
responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena
fiscalizaçãol

Í')

o) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução deste Contratos

p) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade no cumprimento do Contrato e prestar
os esclarecimentos julgados necessáriosl

q) Assumir os custos de substituição equipamento ou materiais que sejam recusado(s) pela
CONTRATANTE, pelos motivos constantes deste Contrato, correndo por sua conta as
despesas decorrentes desta substituiçãol

r) ocorrendo mudanças de pontos de atendimento dentro da mesma localidade, durante a
vigência do contrato. a CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços nos novos
endereços, arcando com todas as despesas decorrentes de desinstalação, transporte e
reinstalação dos equipamentos, sem quaisquer ónus para a CONTRATANTE e mediante
simples comunicação por escrito.

Endereço: SCN Quadra 02 Bloco A, 2e Andar. Salas 203/204 Ed. Corporate Financial Center, Brasília--DF - CEP: 7071240gJÊJefone: (6i)9b20 9308

2



6
; j'i'o
0

\

P

FUNPRESP Õ

&

FiJHilH[FÊB ÜE FHt'J]UE]]EiR CU14PLE51EN]H]!

UÜ S Elt!.i1901i PUliLll:D FEÜEPHI

s) Pagar as despesas decorrentes do transporte a ser executado em razão da entrega dos
equipamentos objeto deste Contrato. inclusive carga e descargas

t) Responder por todo e qualquer dano que causar a CONTRATANTE ou a terceiros.
decorrente de culpa ou dolo, por ato praticado por seus prepostos, empregados ou
mandatários, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidades

u) Cumprir suas obrigações fornecendo produtos de qualidade, que atendam as normas
técnicas de fabricação, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral
atendimento de toda a legislação pertinente ao fornecimento e assumindo a responsabilidade
por todos os custos incluindo preço de transporte. mão-de-obra para carga e descarga, tributos
e demais custos adicionaisl

v) Manter a garantia integralizada, prevendo-se, para tanto, validade de, pelo menos. 30 (trinta)
dias de garantia após o prazo final da entrega e recebimento definitivo dos equipamentos.
reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizer necessários

x) Refazer qualquer obrigação não cumprida a contento, com despesas correndo por sua
bUlILd.

w) Abster-se de contratar, para fins de execução desse contrato, familiar (cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral. por consangüinídade ou afinidade, até o
terceiro grau) de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no
INSS, nos termos do Decreto n' 7.203, de 04.06.20101

y) A CONTRATANTE poderá exigir, quando aplicável:

y.l) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR -- 15448-1 e 1 5448-21

y.2) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto
Nacional de Metrologia. Normatização e Qualidade Industrial -- INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similaresl

y.3) que os bens devam ser, preferencialmente. acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível que utilize o transporte e o armazenamentol

y.4) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendação da diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (CrVI), cádmio (Cd), bifenil-polibromados
(PPBs). éteres difenilpolibromados(PBDEs)l

CLÁUSULA NONA DASOBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE

a) exercer a fiscalização da execução do objeto deste Contrato por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n' 8.666/1 9931

b) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato

c) manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato. em especial
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d) aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuaisl

e) permitir o acesso à CONTRATADA para o cumprimento de suas obrigaçõesl

f) comunicar oficialmente à CONTRATADA as falhas detectadasl

g) aceitar ou rejeitar a execução, após a conclusão de cada etapa do objeto, fazendo, por
escrito. as observações que julgar necessárias à sua perfeita conclusão e devida aceitaçãol

h) rejeitar qualquer execução cumprida equivocadamente ou em desacordo com as orientações
da CONTRATANTE, do Edital de Licitação e de seus anexos, que são partes integrantes deste
Contrato;

i) solicitar que seja reexecutada a obrigação rejeitada. adequando-a às especificações
constantes do Edital da Licitação e de seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA DAACEITAÇAOEDOPAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 20' (vigésimo) dia após o recebimento definitivo do
equipamento, por meio de ordem bancária para depósito em conta corrente da empresa
CONTRATADA, após a apresentação 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 recebidosl

b) Comprovante da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de consulta "on lhe"
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrõnicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93.

Parágrafo primeiro -- Verificada a existência de irregularidade fiscal ou trabalhista perante o
SICAF, a empresa. sem prejuízo do pagamento, será notificada da ocorrência, para que, no
prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificação, promova a regularidade ou
apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.

Parágrafo segundo - Não obsta a efetivação do pagamento a existência de registro no SICAF
de aplicação de penalidade à empresa CONTRATADA, por órgão da Administração Pública,
desde que comprovada a sua regularidade fiscal ou após adotados os procedimentos
estabelecidos no parágrafo anterior.

Parágrafo terceiro - A CONTRATADA optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional). de que trata o art. 12 da Lei Complementar n' 123, de 14
de dezembro de 2006 e alterações posteriores, fica dispensada das retenções, conforme
dispuser as normas vigentes.

Parágrafo quarto - Fica a CONTFRATADA obrigada a informar qualquer alteração de sua
condição de optante pelo SIMPLES.

Parágrafo q
recebimento
fiscalizar a

\

uinto - As notas fiscais/faturas serão

ou por servidor da Funpresp--Exe
entrega dos bens, desde que os mesmos

\

/

Endereço; SCN Quadra 02 Bloco A, 29 Andar, Salas 203/204 Ed. Corporate Financial Centeí, Brasília--DF - CEP
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definitivamente nos locais de entrega, sem o que não poderá ser feito o pagamento
correspondente.

Parágrafo sexto - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou
relevada a multa que Ihe tenha sido aplicada ou na pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação
financeira:

a) ateste de conformidade de entrega do equipamentos e

b) apresentação da comprovação da documentação discriminada no caput desta Cláusula

Parágrafo sétimo - A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste
contrato.

Parágrafo oitavo - Ocorrendo atraso do pagamento, haverá compensação financeira sobre o
valor devido, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma e
que por essa seja requerida, incidência da taxa de juros moratórios, à base de 6% (seis por
cento) ao ano, mediante a aplicação da fórmula demonstrada a seguir, para o período
compreendido entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do efetivo
pagamento:

EM = 1 x N x VP, na qual

EM = Encargos moratóriosl

N Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentos

VP = Valor da parcela a ser pagam

Índice de compensação financeira = 0.0001 6438, assim apurado

:(TX)/365 ;(6/1 00)/365: 0.0001 6438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Parágrafo nono - A Funpresp-Exe não estará sujeita ao pagamento da compensação
financeira a que se refere o parágrafo anterior, se o atraso decorrer do fornecimento irregular
dos materiais ou com ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de
cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas do Contrato.

CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇOES DO CONTRATO

Parágrafo primeiro - Não haverá reajuste de preços para a presente contratação, consoante o
disposto nas Leis n's 9.069/1995 e lO.192/2001 .

Parágrafo segundo - Este Contrato poderá ser alterado. nas hipóteses previstas no artigo 65
da Lei n' 8.666/1993. desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das
devidasjustificativas.

a) A CONTRATADA, em decorrência de aumento ou diminuição quantitativa do objeto licitada
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acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do equipamento até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

b) Fica facultada. entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante
consenso entre as contratantes.

CLÁUSULA DECIMASEGUNDA DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/93, bem como no artigo 7' da Lei n'
l0.520/2002, a CONTRATADA, no curso da execução do Contrato, sujeitar-se-á às seguintes
penalidades, garantidos o contraditório e a ampla defesa:

1 - A CONTRATADA em caso de inexecução total (deixar de entregar os equipamentos em sua
totalidade) ou parcial (entrega parcial dos equipamentos) do presente Contrato, por violação do
dever de sigilo e por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais. estará sujeita às
seguintes penalidades:

a) Advertências

b) Multa de 1 % (um por cento) do valor total do contrato e, rescisão contratual. se for o caso

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, com descredenciamento no SICAF, por prazo não superior a 2 (dois) anosl

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anteriorl

e) As sanções previstas nas alíneas "a". "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a
prevista na alínea "b". facultada a defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido.r')

11 - No caso de atraso injustificado para entrega dos equipamentos. a CONTRATADA estará
sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertências

b) Multa administrativa correspondente a 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) sobre
o valor total dos equipamentos em atraso, por dia de atraso, a partir do I' (primeiro) dia útil
da data fixada para a entrega, até o percentual máximo de 10% (dez por cento) dos
equipamentos em atrasos

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 sanções previstas na alínea "a" e "c' poderão ser aplicadas juntamente com a
prevista na alínea "b". facultada a defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido.

No caso de atraso
uintes penalidades

injustificado na assistência técnica, a contratada estará sujeita às

Endereço: SCN Quadra 02 Bloco A, 29 Andar, Salas 203/204 Ed. Corporate Financial Center, Brasília--DF - C
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a) Advertência

b) Multa administrativa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso. sobre o
valor do equipamento, a partir do I' (primeiro) dia útil após o prazo estabelecido em
contrato, para assistência técnicas

c) No caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, aplica-se, adicionalmente, por
ocorrência, a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contratos

d) As multas por atraso relacionadas à assistência técnica serão auferidas mensalmente,
sendo que a multa adicional a que se refere à alínea anterior, somente será aplicada uma
única vez a cada mês. independente da quantidade de equipamentos em atraso.

e) As sanções previstas na alínea "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a
prevista na alínea "b" facultada a defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido.

IV - Na ocorrência das infrações identificadas na Tabela l abaixo, aplicam-se as ínfrações
correspondentes na Tabela 2, que poderão ser cumulativas, conforme a seguir:

Tabela l

J

NO Descrição dainfração GRAU

l Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico. lesão corporal ou
consequências letais. por ocorrência

6

2 Enviar empregado sem qualificação para executar os sewiços contratados. por empregado
e por dia.

4

3 Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado. sujo, mau
apresentado. sem crachá. por empregado e por ocorrência.

l

4 Deixar de zelar pelas instalações da CONTRATANTE utilizadas, por ocorrência e por dia. 3

5 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
porocorrência.

2

6 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades, por funcionário e por dia

l

7 Deixar de informar à área respectiva, encaminhando justificativas e detalhamento técnico.
quaisquer necessidades de alteração em componentes/equipamentos previamente
homologados, por ocorrência.

5

8 Deixar de utilizar, em caso de troca e/ou substituição, peça/componente nova/novo e de
primeiro uso. homologado pela área respectiva. com especificações idênticas ou
superiores às homologadas para o equipamento, por ocorrência e por dia.

3

9 Deixar de guardar sigilo absoluto sobre quaisquer dados. informações e/ou documentos da
CONTRATANTE ou de seus clientes que venham ser confiados à Contratada ou que esta
venha a ter acesso em razão da execução dos sewiços. sem prejuízo da rescisão da
contrato e da responsabilização civil e criminal. por ocorrência e por día.  
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Tabela 2

Parágrafo primeiro - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 03 (três) dias

úteis contados da notificação, ou será descontado por ocasião do pagamento a ser efetuado
pela CONTRATANTE. podendo ainda ser descontado da garantia ou cobrado judicialmente.

Parágrafo segundo - As multas e/ou outras penalidades somente poderão ser relevadas nos
casos para os quais a CONTRATADA não tenha, de qualquer forma, concorrido ou dado
causa. devidamente comprovados por escrito e aceitos pela CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro - A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE os casos de que
trata o item anterior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos contados de sua
verificação e apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias
consecutivos a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.

Parágrafo quarto - A CONTRATANTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos.
contados do recebimento dos documentos de comprovação mencionados no parágrafo
terceiro. deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de
sua eventual aceitação ou recusa.

\

CLÁUSULA DECIMATERCEIRA DA RESCISÃO

A ínexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão. conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666/1 993.

Parágrafo primeiro A rescisão deste contrato poderá ser

Endereço; SCN Quadra 02 Bloco A, 2e Andar, Salas 203/204 Ed. Corporate Financiam Center, Brasílta DF - CEP: 707

NO Descrição dainfração GRAU

10 Deixar de fornecer EPI's (Equipamentos de Proteção Individual). quando exigido em lei ou
convenção. aos seus empregados e deixar de impor penalidades àqueles que se negarem
a usá-los, por empregado e por ocorrência.

2

GRAU Correspondência

l 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 3.2o%o sobre o valor do Contrato.

6 4.0% sobre o valor do Contrato.
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação. desde que
haja conveniência para a CONTRATANTES

c) judicial, nos termos da legislação vigente

Parágrafo segundo -- A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo terceiro - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo quarto -- A rescisão deverá ser acompanhada do balanço dos eventos contratuais
já cumpridos ou parcialmente cumpridos, da relação dos pagamentos já efetuados e ainda
devidos e das indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1 - 0 presente Contrato fundamenta-se=

a) na Lei n' l0.520/2002, no Decreto n' 5.420/2005 e no Decreto no 7.892/2013

b) subsidiariamente. na Leí n' 8.666/93

c) na Lei n. 8.078, de ll de setembro de 1990
couber.

Código de Defesa do Consumidor, no que

11 - 0 presente Contrato vincula-se aos termos

a) do Edital do Pregão Eletrõnico/SRP n' 13/2013 do INSS, e seus anexos, constante do
processo n' 11/20141
b) da proposta vencedora da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.666/1993 e suas
alterações posteriores. demais regulamentos e normas administrativas federais que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente contrato deverá ser providenciada, em extrato no Diário Oficial da
União, no prazo de até 20 (vinte) dias da data da sua assinatura, na forma prevista no art. 20,
do Decreto 3.555/2000 e artigo 61 da Lei n' 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-DOFORO



FUNPRESP
fUH8H[ÉB 1] E FH E\rlUEllEIR [U 14plE blEliTHlt

UU SEg!.f18ü] ]lUHL]Et] FEUERHL

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.

Brasília/DF, /5 de setembro de 2014

PelaCON .NTE PelaCONTRATADA

CPF: 833©79.901-87M
ICARDO P INHCIRO DAFJIELPADILHA GARRIDO

JO Wt;ÍHRO DE MIRANDA

C.l. no: 1 0464590/SSF}/SP
CPF n':052.757.788-ó5CPF rT'''69Õ.533.531-15

Endereço: SCN Quadra 02 Bloco A, 29 Andar, Salas 203/204 Ed. Corporate Financial Center, Brasília--DF - CEP: 70712-900 Telefone: (61) 2020-9308


