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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

  

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 20/2021,

QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO    DE    APOIO    À    PESQUISA   DO

DISTRITO      FEDERAL       E      A      EMPRESA DUTECH INFORMÁTICA LTDA - ME.

NOS TERMOS DO PADRÃO N° 07/2002.

PROCESSO SEI N° 00193-00000401/2021-46

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.133.323/0001-90, localizada Granja do Torto,
Lote 04 -  3º andar, Parque Tecnológico de, Brasília - DF, 70636-000,  neste ato representado pelo Sr. MARCO ANTÔNIO COSTA JÚNIOR , brasileiro, portador do
RG nº 304125 SSP/TO e CPF nº 700.675.891-20 residente e domiciliado nesta Capital, na qualidade de Diretor - Presidente, nomeado, publicado no Diário Oficial 
nº 153, de 13 de  agosto de 2020, pág. 11, doravante denominada CONTRATANTE, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento,
Orçamento,  Finanças, Patrimônio e  Contabilidade do Distrito Federal e, de outro lado, a empresa DUTECH INFORMÁTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 09.353.109/0001-87, situada na QN 614 Conjunto A Lote 04 Loja 02 -Samambaia Norte, CEP: 72.322-571, Brasília/DF, neste ato representado pelo Sr.
CLAUDOALDO ALMEIDA PEREIRA, portador do RG nº 1469588 SSP/DF e CPF nº 781.540.141-49, doravante denominada CONTRATADA, por Pregão Eletrônico,
com fundamentação legal no Decreto n° 10.024/2019, Lei n° 8.666/93 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente Contrato de Aquisição de
Bens, observadas as cláusulas e condições seguintes.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para SRP n° 018/2021-MP/AC, documento SEI Nº (75626801), da Proposta
SEI nº (75741662) e da Lei n° 8.666 de 21.06.93.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O Contrato tem por objeto a aquisição de material permanente - notebooks, conforme descrito a seguir e consoante especifica o Edital de Licitação do Pregão
Eletrônico para SRP n° 018/2021-MP/AC, documento SEI Nº (75626801), da Proposta SEI nº (75741662 ), que passam a integrar o presente Termo:

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE  QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR

1

NOTEBOOK_Dell_Vostro-15-3500- PROCESSADOR Intel Core i7- 1165G7 @ 2.80GHz 11ª
Geração; MEMÓRIA RAM: �po DDR4, 2.666 MHz, com 16 (dezesseis) Gigabytes instalados;
CONTROLADORA DE VÍDEO: Controladora gráfica integrada à placa principal, com frequência
dinâmica de 1.30 GHz, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido; DISCO RÍGIDO:
possui um SSD de 256 GB do �po PCIe NVMe M.2. TELA DE VÍDEO: Tela Plana de 15’’, em LED,
de formato 16:9 (widescreen); Resolução de 1920 x 1080 pixels; Tratamento an�rreflexivo.
Sistema Operacional Windows 10 Professional Edi�on 64 bits; Garan�a: A garan�a dos
equipamentos é de 03 (três) anos on-site; A garan�a da bateria deverá ser de no mínimo 01
(um) ano.

Unidade 10 R$ 6.950,00 R$ 69.50

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em 45 (quarenta e cinco) dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho, conforme
especificação con�da no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para 018/2021-MP/AC, documento SEI Nº (75626801) facultada sua prorrogação nas hipóteses
previstas no § 1° , art. 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente jus�ficada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

4.2. O fornecimento deverá ser efetuado em parcela única. 

4.3. A embalagem dos produtos deverá ser original do fabricante, atóxica, limpa e íntegra, ou seja, sem rasgos, sem amassados, sem trincas ou outras
imperfeições.

4.4. Na rotulagem deverá constar o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e de validade, nº do CNPJ, nome e endereço do fabricante/produtor,
condições de armazenamento, peso e quan�dade.

4.5.  Os produtos serão recebidos:

4.6.1. Provisoriamente, a par�r da entrega e montagem/instalação para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes deste Termo de
Referência e do Instrumento Convocatório;

4.6.2. Defini�vamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r do recebimento provisório, após verificação de sua compa�bilidade com as
especificações descritas no Termo de Referência e sua consequente aceitação mediante emissão de Termo de Recebimento Defini�vo, assinado pelas partes.
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4.7. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

4.8. Os bens que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser subs�tuídos pela contratada em até 10 (dez) dias úteis e o seu descumprimento
poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.

4.9. Os bens serão prontamente recusados se forem entregues com especificações diferentes das con�das no Termo de Referência e proposta de preços do
licitante vencedor e qualquer outro vício aparente.

4.10. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do bem, nem a é�co-profissional pela perfeita execução
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

4.11. O recebimento dos bens deverá ser efetuado por Comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente, com o obje�vo de
verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Instrumento Convocatório.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1 - O valor total do Contrato é de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais).

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 40.201

II – Programa de Trabalho: 19.126.8207.1471.0084 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL

III – Natureza da Despesa: 44.90.52-35 - Material Permanente

IV – Fonte de Recursos: 100

6.2 – O empenho é de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais), conforme Nota de Empenho nº  2021NE01438 – documento SEI n° 76963695,
emi�da em 28/12/2021, na modalidade ordinário.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1   O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota
Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I –Cer�dão de regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias (Cer�dão Nega�va de Débito – CND ou Cer�dão Posi�va com Efeito de
Nega�va);

II – Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei
nº 8.036/90);

III – Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV – Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT  ou Posi�va com Efeitos de Nega�va, emi�da pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em
cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 12 (doze meses) a contar da assinatura do contrato" em observância ao item 18.1 do TR anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº
018/2021-MP/AC.

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

9.1. Os bens listados na cláusula terceira deverão dispor de garan�a de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, sendo que prevalecerá a garan�a oferecida pelo
fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido pelo citado norma�vo.

9.2. Quando da entrega dos bens, a empresa deverá fornecer cer�ficado de garan�a, por meio de documentos próprios ou anotação impressa ou carimbada na
respec�va Nota Fiscal.

9.3. Quando da assinatura do contrato, deverá ser disponibilizada rede de assistência técnica autorizada, no âmbito do Distrito Federal, para os bens a serem
adquiridos.

9.4. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 03 (três) dias úteis, contado a par�r do momento em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado via e-mail, telefone, o�cio ou fax.

9.5. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no local de entrega dos bens, conforme local indicado no Item 8, deste Termo de Referência da
FAPDF.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

10.1. A Fundação de Apoio Pesquisa responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.2. Cons�tuem demais obrigações da CONTRATANTE as exigências estabelecidas no item 11 do Termo de Referência.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, a Fundação de Apoio à Pesquisa:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais; e

- Garan�r a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a imediata subs�tuição, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, após a comunicação da Administração, de qualquer produto entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual,
posteriormente, não obstante os testes realizados, venha a se constatar qualquer adulteração ou vício;

- Zelar e garan�r a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas
técnicas per�nentes, expedidas pelo poder Público;
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- Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o
produto; 

- Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato;

- Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas
e/ou comissões que forem devidas;

- Entregar os produtos observando o seguinte:

- O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegido do pó e variações de temperatura. No
caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para garan�r a integridade do produto, devendo ser u�lizadas
preferencialmente fitas especiais para monitoramento de temperatura durante o transporte.

- As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).

- As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade.

11.2 – Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5 - Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo
pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;

11.6 – A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de  responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vinculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Pública. 

11.7 -  É expressamente proibido o uso de mão de obra infan�l na prestação dos serviços objeto desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de
março de 2013.

11.8. Cons�tuem demais obrigações da CONTRATADA, as exigências estabelecidas no item 10 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a
modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista  no Contrato, bem como o empenho de
dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garan�a
oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direito pelo não cumprimento das normas previstas no edital do Edital de Pregão Eletrônico
nº 072/2021 - COLIC/SCG/SEPLAN/SEEC-DF, bem como àquelas previstas neste instrumento contratual, em face do disposto nos arts 81, 86, 87 e 88 da Lei
Federal nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, obedecerão o disposto no Decreto 26.851/2006 e suas alterações.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

14.1. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
FAPDF, nos termos do art. 79, II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Edital, observado o
disposto nos arts. 78, 79 e  80 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante execução na
forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

17.1. A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento ou de seus aditamentos na imprensa oficial que será providenciada pela
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS 34.031/2012 E 5.448/2015

19.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031,
de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF). 

19.2. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório, rela�vo às hipóteses
previstas no art. 1º do mencionado diploma legal, podendo sua u�lização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

Brasília, 28 de dezembro de 2021.

 

 

Pela FAPDF:

MARCO ANTÔNIO COSTA JÚNIOR

Diretor-Presidente

 

Pela Contratada:

 

CLAUDOALDO ALMEIDA PEREIRA

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO COSTA JUNIOR- Matr: 1698857-4,
Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 28/12/2021, às
17:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDOALDO ALMEIDA PEREIRA, Usuário Externo,
em 29/12/2021, às 15:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 76967567 código CRC= 9D9A83B6.
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