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Processanºw CONTRATO DE N" 003/2017. QUE
« ENTRE s1 CELEBRAM o DISTRITO

FEDERAL, RErRrsENTADO PELA

SECRETARIA DE LsTADO DO MEIO

AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

- SEMA/DF E A EMPRESA POSITIVO

INFOMÁTICA SA, NOS TERMOS DO

PADRÃO Nº 07/2002.

PROCESSO n" 303.000.119/2010.
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O DISTRITO FEDERAL representado neste ato pela SECRETARIA DE ESTADO DO

MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL — SEMA/DF. pessoa jurídica de direito

público. inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurid "oh o nº 26.444.059/0001-62. situada

na SEPN 51 1. Bloco C. Edificio Bittar 11. 4° andar. CEP 0.750643 Brasilia-DI" representada

neste ato pelo seu Secretário de Estado ANDRE RODOLFO DE LIM , no uso da competência

prevista nas Normas de Execução Orçamentária. Financeira e Contabil do Distrito Federal.

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa POSITIVO INFORMATICA SIA.

inscrita no CNPJ/MI" sob o n.“ 81.243.735/0019-77. doravante denominada CONTRATADA.

neste ato representado por seu Diretor HÉLIO BRUCK RO'IIÉNBIiRU. brasileiro. casado.

engenheiro. pottador do RG nº 1 7.176 . ‘l’/1’R. e inscrito no (“Plª/MI: soh o n”

428.804,249-68. Procurador: ALD jNI() Dl: OLIVEIRA. brasileiro. solteiro. contador.

portador do RG n“ l7I.584—3. SSP/Dlx inscrito no (“PI:/MI" soh o n“ 610.214.401-59. residente e

domiciliado na SHIN. QI 07. Conjunto 8. Casa ()2. Lago Norte. na cidade de Brasília — Distrito

Federal. tem entre si justo e avençado. e celebram. por força do presente instrumento.

sujeitando-se os contratantes aos ditames da Lei n." 8.666, de 21/6/1993 e legislação

pertinente, bem como, as exigências e às condições previstas no edital do Pregão

Eletrônico n."'11/2016 — Secretaria de listado de Fazenda do Distrito Federal - SIEFDF, Ata de

Registro de Preços nº 001/2017. Processo Administrativo de Contratação n."

393.000.119/2016, e que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
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2.1 O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.“ 1 1/2016 ' "PDI:

e seus anexos. Ata de Registro de Preços nº 001/2017 da Secretaria de listado de Fazenda do

Distrito Federal (115. 153-196). da Proposta de lis. 198-199 e da Lei 11“ 8.660 21.06.93.
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3.1 O presente Contrato tem por objeto a aquisição. por intermédio de Adesão a Ata de Registro
de Preços nº 001/2017 A SEF/DF. item 01. de 40 (quarenta) unidades de microcomputadores.
Marca/Modelo: Positivo Master D810. Desktop. cujas especitieações técnicas são aquelas da
proposta formulada pela CONTRATADA c que integram. para todos os efeitos. o presentª
Contrato (11. 198-199). com vistas a atender as necessidades desta Pasta. [

A.E?”
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3.2 () fomeeímento obedecerá ao estipulado neste Contrato. bem como às disposições constantes

dos documentos adiante enumerados:

a) Pregão Eletrônico n.° 1 1/2016 - SEFDF e seus anexos:

h) Ata de Registro dc Preços nº 001/2017;

e) Proposta de Preços da Contratada: e

d) Processo Administrativo de Contratação n.° Processo n“ 393.000.] 19/2016.
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4.1 A entrega do objeto processar—se-á de forma integral. não superior a 45 (quarema e cinco)

dias. a contar da solicitação, eontbnne especificação contida no Edital de nº 11/2016-SRP -

Shi/DI" e na proposta de 11s. IOS-199. facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1.

art. 57. da Lei 8666/93. devidamente justilieada. por escrito. e previamente autorizada pela

autoridade competente para celebrar o contrato.

. àm.

5.1 - () valor total do Contrato e de R$ 137.680.00 (cento e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta

reais). devendo a importância ser atendida à conta dc dotações orçamentárias consignadas no

orçamento corrente — Lei Orçamentária nº 5.793. de 29 de dezembro de 2016.
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ITEM ESPECIFICAÇÃO PREÇO UNITARIO QTDE. PREÇO TOTAL

Microemnputadores. '

1 Marca/Modelo: Positivo R$ 3.442,00 40 UN R$ 137.680,00

__ Master 0810. Desktop     
 

5.2 Incluem-se no preço do presente Contrato todos os tributos. fretes. tarifas e demais despesas

decorrentes da execução do objeto. conforme previsto do item 5.6. subitem 5.6.1 do Edital e no

Anexo I do lidital dn Pregão 'Ietrônieo n.° 11/2016 - S 'Dlº. na proposta da CONTRATADA.

11. 198-199, bem como a as “tência técnica durante o prazo de garantia.
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6.1 — A despesa correrá a coma da seguinte Dotação Orçamentária:

1 , Unidade Orçamentária: 21 101

ll — Programa de 'I'rabalho: 18.126,6208.1471.5885-Modemizaçãn de Sistema de Informação —

SEMA—DF

111 — Natureza da De. a: 44.90.52

1V 4 Fonte de Reeun 100

6.2 — () empenho inicial e' de R$ 137.680.00 (cento e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta).

conforme Nota dc Empenho nº 2017NEOOO94. cmilida cm 02 de maio de 2017. sob o evento nº

400091, na modalidade Ordinário.
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7.1 O pagamento será feito. de acordo com as Normas de Execução Orçamentária. Financeira e

Contábil do Distrito Federal, Decreto nº 32.598/2010 e alterações posteriores. mediante a

apresentação de Nota Fiscal. liquidada ate' 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente

%%?”
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atestada pelo Executor do Contrato. desde que o documento de cobrança esteja em condições de

liquidação de pagamento.

72 As empresas que possuem sede. Filiais ou representações no Distrito Federal com créditos de

valores iguais ou superiores a R$ 5.000.00 (cinco mil reais). os pagamentos serão leitos

exclusivamente. mediante crédito em coma corrcnlc. em nome do contratado junto ao Banco de

Brasília S/A , BRB. Dessa forma deverão indicar núntero da conta corrente a agência do BRB.

cm cumprimento ao disposto Decreto nº 32.767 de 17 de fevereiro de 201 l.

(“Wªits . Mªttew; '

8.I () contrato terá vigência dc 50 (cinquenta) meses. a contar da sua assinatura. considerando o

prazo de garantia dos equipamentos. a l'un de garantir instrumentos administrativos durante a

execução contratual,

  

Climªfíón: — Du Garantiª '

9.1 A garantia ou as 'stêneia técnica do bem está especificada em 'I'ermo de (iamnlía (Anexo X

do Edital do Pregão) que sera anexada a este Contrato.

9.2 A garantia para a execução do Contrato será prestada na modalidade "Seguro Garantia".

conforme informação do Contratante (e-maíl anexo). nos termos previstos no §l“ do Art. 56 da

Lei n“ 8666/03. conforme prev ao constante do Edital. subitem 20.5. no percentual dc 2% (dois

por cento) do valor do contrato. devendo ser apresentada pela Contratada no Prazo de 05 (cinco)

di úteis conforme previsão do Edital — ítem 20.3.
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|0.l A CON'l'RATANTIiobriga '

 

!:

a) lifetuzu' () pagamento de acordo com o pactuado:

 

b) Acompanhar. avaliar e Fiscalizar a reali' o do objeto deste Contrato:

e) Comunicar a CONTRATADA as ocorrências para que efetue medidas corretivas (por escrito):

d) Prestar :] CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste

Contrato:

e) Liberar o local para o fomecimento. quando tor o caso:

I) Informar a CONTRATADA os responsáveis pela liscalização e acompanhamento do

lbmccimcnlo:

g) Notiticar à CONTRATADA dos recebimentos provisório e definitivo, com o atesto na Nota

Fiscal. após a respectiva vistoria e aprovação por pane da (icrêueia de Tecnologia da

Infomtaç'“ /SUl’LAM:

h) Proporcionar a CON'I'RATADA todas as facilidades para a boa execução do objeto deste

Contrato.

ªetiTiÉTiTúeéimiíPn-mh mona?“éªResWníibilídàd-s (la Contratada _

| 1,1 São obrigações da CONTRATADA: - JPM/%
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&) Cumprir rigorosamente as especificações e condições de fomecimento. conforme edital da

licitação, Termo de Referência, proposta comercial e Ata de Registro de Preços nº 001/20] 7, da

Secretaria de listado de Fazenda do DF;

b) Acnndicinnar os produtos em embalagens adequadas às condições previstas de transporte e

armazenamento. que lhes confiram a proteção necessária e a presen'ação da qualidade;

e) Responsabilizar-se por quaisquer despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os bens

t'omeeidus:

d) Arcar com os eventuais prejuízos causados à Administração ou a terceiros em razão do

fornecimento:

e) Manter, durante a execução do Contrato. a regularidade com a Seguridade Social. o FGTS e a

Fazenda Distrital e Federal:

O “Manter, durante todo o prazo de garantia, assistência técnica em Brasilia. infomiando no

prazo máximo de IO (dez) dias quando ocorrer alteração;

g) Substituir os bens que apresentarem defeitos dc fabricação durante a garantia. sem ônus para a

contratante. no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de comunicação:

h) Responder solidariamente. com o fabricante e o distribuidor. pelos bens fornecidos.

i ) Além das obrigações relacionadas acima a CONTRATADA tica condicionada às obrigações

estabelecidas no Anexo l. item (nl e seus subitens. do edital do Pregão Eletrônico n.º l 1/20l6-

Skil-"DF. Ils. I(vSV-lõó.

Cláusuli-Décirn- Segurid- an.-_.Aueà'çgoggáii—al  

lll —— linda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a eelebração de 'l'ermo Aditivo.

 

Cláusula Décima Terceira anna

 

13.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no contrato serão

aplieadas as penalidades previstas no Decreto nº 26.851/2006 e alterações posteriores. publicada

no DODF nº l03. de 31/05/2005. pag. 5 a 7. que regulamentaram a aplicação das sanções

administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666/l993 e l0.520/2002.

Cláusula Décima Quarta — I): Rug 4 W  

l4.l () Contrato podera ser res-c“ dido amigavelmente em comum acordo. reduzida a temto no

processo. desde que haja conveniência para a Administração. bastando. para tanto. manifestação

escrita de uma das parte" com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. sem interrupção do

curso normal da execr 50 do Contrato. devendo ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

' Kªsiª umª

15.I () Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração. reduzido a termo no

respectivo processo, na forma prevista no Edital (item XX-DO INSTRUMENTO

CONTRATUAL. item 20.ll). observado o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

sujeitandrrsc & contratada a contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diplo a

legal. sem prejuízo das demais sanções cabíveis A

& à” A
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16.1 Os débitos da CONTRATADA para com & ('()NTRA'I'AN lª). decorrentes ou não do

ajuste. serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação,

pertinente. podendo. quando for o caso. ensejar a rescisão unilateral do Contrato,

 

   Clã, iílaíSÉtimn*—D6=Execútoiª É 577

l7.| A CON'l'RA'liAN'l'E. por meio de ponaria. designará um lixecutor para o Contrato. que

desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Ore nenlária. Iªinaneeir e

Contábil. bem como. uma Comrssão para recebimento (provisório e delinitivo) dos

equipamentos,

 

   iuv“: Pirlíliiíiêàôºéªiló'âeêiàirõ

18.] A eficácia do Contrato lieu condicionada à publicação resumida do instrumento pela

CON'I'RA'I'ANTlí na Imprensa ()Iieial. até o quinto dia Útil do mês seguinte ao de sua

assinatura. para oeorrer no pram de vinte dias daquela data. apos o que devera ser prtwideneiado

o registro do instrumento pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal.

 

C'u miméc'imnNona—‘D'a‘mnd ear-rumº" ' ' - '

 

19.1 llavendo irregularidades neste instrumento entrem em contato com a Ouvidoria de Combate

a Corrupção, pelo telefone 0800- 6449060 (Decreto nº 34.031. de 12 de dezembro de 2012).

(Parecer n“ 330/20 i4-i’ROCAI)/i’Gl)F).

 

._Do Re'éêbim'enti) doiºlijeto

20.1 - Os hens deverão ser entregues em eonlbnnidade com a solicitação da Secretaria. no prazo

máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos. contados da data da autori' ção de

fomecimento. recebimento da Nota de [-‘mpenho emilida pela SEMA/Dl" e assinatura do

contrato. diretamente na sede desta See taria de acordo com as especilieações previstas no

edital do Pregão Eletrônico n.º l l/2016 . )lº e seus anexos. na proposta da CONTRATADA c

no Processo Administrativo dc contrataçao.

20.2 - ()s materiais lbmeeidos serão recebidos:

a) Provisoriamente - para efeito de posterior verificação da sua conlbmridade com as

especificações constantes na proposta. no prazo rn ximo de IS (quinze) dias.

b) Definitivamente - mediante atesto da nota fiscal. em conjunlo com o recibo de que trata o art.

73. §l°. in fine. da I.ei n.º 8.666/93. ate' 30 (trinta) dias após o recebimento provisório.

20.3 » A liquidação do fomecimento será feita mediante atesto na nota fiscal. juntamente com o

recebimento definitivo.

20.4 - Ocorrendo o fomeeimemo fora das especificações e/ou condições predetcmrinadas. a

CONTRATADA deverá providenciar a substituição do(s) produto(s) no prazo máximo de IO

(dez) dias corridos (item 4.4 do Anexo I do Edital).
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21,]. Os equipamentos serão entregues nas dependências da Sede da Secretarial de Estado do

Meio Ambiente de Distrito Federal , SEMA/DF, situada no SEPN 5l1 - Bloco C - Edificio

Bittar. 4“ andar — Asa Norte — Brasilia! DF » 70.750-543.

21.2. A localização onde o contratado realizªrá suas atividades poderá ser alterada em virtude de

necessidade da Administração, Ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar ª mudança.

  ' ªnªmªriª
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22,] As partes elegem O foro de Brasilia. Distrito Federal. com renúncia de qualquer outro. por

mais privilégio que seja para dirimir qualquer dúvida que surgirem no cumprimento do presente

instrumento. '

22.2 15. para Firmeza e como prova de assim haverem. entre si ajustado e contratado, lavrou—se o

presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor c [bmw, para iodos os lins de direito. sem rasura

_0u emenda, O qual depois dc lido e achado confonne. perante duas testemunhas a lodo o ato

presente vai pelas partes assinado,- as quais se obrigam a cumpri-Io.

 

Brasilia DF. A? de maio dc 20l7.

 

 

Pela CONTRA ANTE Pela CONTRATADA

i ' [ C/ MW ou. (aw/eu

AN RE RODOLFO DE LIMA ALDÉJUNIO DE OLIVEIRA

Secretario de Estado Positivo Informática S.A.

Procurador

TESTEMUNHAS:

mmm/WW W Áwia/l NOME: Olva-{pk ao 4 . WNW

CPF: meaning: “1), CPF: Jbºtó'gx mmaº
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