Coverno

itúnt.toat

tJ Bar.vrte
PROCESSO ADM N".
PREGÃo ELETRÔNICo N..
CONTRATO N',

DE

""

àqa

2904.02t202',1

2904.02t2021
3105.031202',1

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
GELEBRAM o MUNtcípÍo oe BetunltÉ, pon
INTERMÉDIo oA SECRETARII oe sIÚoe e
A EMPRESA HS coMÉRcro, LocAçÃo E
MANUTENÇÃo DE EQUIPAMENToS DE
TNFoRMÁTrcA LTDA

-

EPP, coNFoRME

SEGUE ABAXO:

o

MUNICíP|O DE BATURITÉ/CE, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 08.458.27910001-63, com sede dê sua Prefeitura Municipal à Praça
da l\,1etriz, S/N, Pâláclo Entre Rios, Centro, Baturité/CE CEP 62.760-000, através da
SECRETARIA oa SlÚoe, nêste ato representado pelo rêspectivo Ordenador de
Despesas, Sr. Hébert Fernandes Félix, doravante denominada GOI{TRATANTE, e do
outro a empresa HS COMÉRCIO, LOCAçÃO E MANUTENçÃO DE EQUIPAMENTOS

-

DE INFORMÁTICA LTDA

-

EPP, com sede na Rua SCN

-

Setor Comercial Norte,

Quadra 4, Bloco B - S/N, Sala 702, Parte 251, Asa Nortê - Brasília/DF, inscrito no CNPJ
no 24.802.6871N01-47, representado pelo Sr. Haiston Queiroz Alves, inscrito no
CPF/MF no 934.916.38í-00, doravante denominada CONTRATADA, e pelos mesmos
foi dito na pÍesença das testemunhâs ao final consignadas, que em face do pngCÃO
na forma ELETRONICA N.o 2904.0ü202í, pelo presentê instrumento avençam um
contrato, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CúUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO
'1.1. O presente contrato tem como fundamento a Lei Federal N0 8.666/93 - Lei das
Licitaçóes Públicas c/c os termos da Lei Federal no 10.520. de 17107/2002 - Lei oue
Requlamenta o Preqão, nos Decretos n'6 3.555/2000 ê 10.02412019, Lêi
Complementar 12312006 e alterações, Lêi Federal No 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), e nas demais normas legais
aplicaveis.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINGULAçÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos lermos do Edital do Pregão
Elêtrônico n" 2904.0212021 e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais
constituem parte deste instrumento, independente de sua transcriÇAo.
CLÁUSULA TERCEiRA - DO OBJETO
3.1. Constitui objeto deste contrato a AoulslçÃo DE EQUIPAMENToS DE MíD|A E

SOFTWARES, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA
SAÚDE DO MUNTGÍPIO DE BATURITÉ,CE, coNFoRME ESPECIFICAçÕES EM
ANEXO DO EDITAL.
CLÁUSULA QUARTA

-

DO VALOR

6overno Munrcrpol de Botuítê/Ct
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4.1. O valor do contralo importa no montante global de R$ 182.499,00 (cento e oitenta
e dois mil quatrocentos e novênta e nove reais).

cúusulA

eutNTA

-

Do REAJUSTE

5.'1. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze)
meses da apresentaÇão da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preÇos

contratuais poderão sêr reajustados com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas.

cúusuLA sExrA - Do PAGAMENTo
6.í. O pagamento será feito na proporÇão da entrega dos bens licitados, segundo as
ordens de compraíautorizaçÕes de fornecimento expedidas pela administração, de
conÍormidade com as notas Íiscais/Íaturas devidamente atestadas pelo Gestor da
despesa, acompanhadas das Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhistas, do
licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da Carta Proposta.
6.1.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da
documêntaçáo tratada neste subitêm, observadas as disposições Editalicies, etrãvés de
crédito na Conta Bancária do Íomecedor.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes da conlratação do objeto desta licitação correrão à conta

dos recursos consignados no vigente Orçamento Municipal, na seguinte

DotaÇão

Orçâmentária, Elêmento de Despesas e Fonte de Recurso:

ORGÃO.

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

PROGRAMA/ATIVIDADE

Sec. da Saúdê

09.01-í 0.301.0402.1.031

DE

FONTE DE
RECURSO

DESPESAS
4.4.90.52.00

1215000000

ELEMENTO

CúUSULA oITAVA - Do PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O contrato Ícará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, a partir da
data de sua assinatura, e Íindando em 31 de dezembro de 2021, nos termos do art. 57,
da Lei 8.666i93.
CLÁUSULA NONA- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
9.í. Os bens licitados deverão ser enlregues no prazo máximo de 10 (dez) dias útêis,
obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das caracterÍsticas que se
epresentâm nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRÁJAUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela
Unidadê Gestore, no almoxarifado do I\runicÍpio de Baturité.
9.2. Por ocasião da entrega dos produtos, o fomecedor deverá apresêntar recibo em 02
(duas) vias, além das respectivas fatura e Nota Fiscal.
9.3. Para os produtos objetos deste certame, deverá ser emitidâ Fatura e Notâ Fiscal
por Anêxo êm nomê da Prêfêilura Municipal dê Baturité, com endereço na Praça da
Matriz, 109, Palácio Entre Rios, Centro, Baturite/CE - CEP 62.760.000, inscrita no CNPJ
sob o no 07.387.343/000í{8.
9.4. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não compro
GoveÍno Municipol de Boturité/C€
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funcionamento dos sistêmas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de
interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada
pelo Secretário Ordenador de Despesas.
9.5. A empresa vencedora e os produtos deveÉo estar rigorosamente de acordo com as
especificaçÕes estabelecidas a proposta vencedora e neste edital, sendo que a não
observância destas condições, implicârá na não âcêitação dos mesmos, sem que caibâ
qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
9.6. No caso de constateção da inadequaÉo dos bens fomecidos às normâs e
exigências especificadas neste Anexo le na Carta Proposta vencedora a administração
os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
âdequados às suprecitedas condições, sob pena de eplicaÉo das penalidades cabíveis,
na forma da lei e deste instrumento.
9.7. Em nênhumâ hipótese serão concedidas prorrogaÇões de prazo.
9.8. Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições
contidas no Termo de reÍerência, nos anexos dêssê instrumênto e disposições
constantes de sua Certâ Proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o
fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais
ou extraiudiciais, sêjam trabalhistas, preüdenciários, íiscais e comerciais resultanles da
execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relaÇão a tercêiros.
9.9. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAçAO DO OBJETO:
9,9.1, Os bens serão recebidos:
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do edítal e da proposta; Dêíinitivamentê, após a
veriÍicaÉo da conÍormidade com as especificaçÕes constantes do edital e da proposta,
e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.
9.9.2. Na hipótese de a vermcação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
deÍinitivo no dia do esgotamento do prazo.
GLÁUSULA DÉCIi,IA - DA SUBGoNTRAçÃo, GEssÃo oU TRANSFERÊNCIA Dos
DIREITOS E OBRIGAÇÓES CONTRATUAIS
10.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto dêste
contrato, bem como cedê-lo ou transÍerilo, no todo ou em parte.

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMEIRA - DA FtscALlzAçÃo

E DA GEsTÃo

Do

CONTRATO

í1.1. O acompanhamento e a Íiscalização da execugão do contrâto consistem

na

vêriÍicação da conformidade da êntrega dos bens licitandos e da aloceÇão dos recursos
necessários, de Íorma â âssêgurâr o perfeito cumprimento do âjuste, devêndo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratantê, êspêcialmentê designados, na
forma dos arts- 67 e 73 da Lei no 8.666, de I 993.
11.2. A fiselização dos contratos, no que se reíere ao cumprimento das obrigaçõês

tÍabalhistas, deve ser rcalizada com base em critérios estatísticos, levando-se em
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagêm â um determinado empregado.
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11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n" 8.666, de 1993, a execuÇão contratual será
acompanhada e Íiscalizada pela Secretaria da Saúde, através de servidor
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, anotando em registro
próprio todas as oconências relacionadas com a execução e determinando o que foÍ
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.3. O representante da Contratante deverá ter

a

experiência necessária para o

acompanhamento e controle da execuÇão do fornecimento e do contralo.
11.4. A veriÍicaÉo da adequação da execução do fornêcimento deverá ser realizada
com base nos critérios previstos nos anexos do edital.
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do Íomecimento, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altêração dos valores
contratuais previstos no § 1o do artigo 65 da Lei no 8.666, de 199311.6. A conÍormidadê do mâterial a ser utilizado nâ execução do fomêcimento dêvêrá

ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relaÉo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no edital e na prôpostâ,
informando as respeclivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso, conÍorme o caso.
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao Íiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1o e 20 do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993.
11.8. PaÊ tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá
instruir seus empregados, no início da execuÉo contratual, quanto à obtenção de tais
informações, bem como oÍerecer os meios necessários para que obtenham tais extratos,
preÍerencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a rcalizaí tais veriÍicações
periodicamente e comunicar ao Íiscal do contrato qualquer irregularidade,
indêpendentemêntê dê solicitaÇão por parte da Íiscalização.
11.í0. O descumprimento total ou parcial das demais obrigaÇões e responsabilidades
assumidas pêla Contratada, incluindo o descumprimento das obrigaçõês trabalhistas ou
a não manutenção das condições de habilitação, bem como a falta de recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS ensejará a aplicaÇão de
sanções administrativas, preüstas no instrumento convocetório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos aftigos 77 e 80 da Lei
no 8.666, de 1993.
11.11. O contÍato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação,
pela Contratada, do pagamento dê todas as obrigaçôes trabalhistâs, sociâis,
previdenciárias e para com o FGTS referentes à execução do fornecimento alocada.
11.12. AítscàlizaçÁo dê que tratâ esta cláusula não êxclui nem reduz a responsabilidadê
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vÍcios redibitórios, ou emprego de material
inadêquado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desla, não implica em
corresponsabilidade da Conlratante ou de seus agentês ê prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n' 8.666, de 1993.
11.13. Os documetos necessários à comprovação do cumprimento das obrigaçõês,
trabalhistas, previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em orig
GoveÍno Municipol de Eoturité/CE
Proço do Motriz, S/N, Poló(io EnrÍe Rios, Centío,
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ou por qualquer procêsso de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
da Administração-

cúusula

oÉcrMA sEcuNDA- DAs SANçÕES ADMlNrsrRATrvAs

12.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua Carta Proposta, não
celebrar o contrato, deixar de êntregar ou apresentar documentação falsa exigida para o

certame, ensejar o rêtardamento da execução de seu objeto, não mantiver a Carta
Proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou comeler fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município de Baturité e será descredênciado no CadastÍo da Prefeitura de Baturité
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicaÉo das sêguintes multas e
das demais cominações legais:
12.1.1. multa de 20% (vinte por cento) sobre o vâlor da contratação no caso de:
a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;
b) apresentar documentação Íalsa exigida para o certame;
ô) não manter a Carta Proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo.
12.1.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestâção
do serviço, ate o limite de 10% (dez por cênto) sobre o valor do conlrato, caso seja
inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamênto na êxecução do contrato;
12.1.3. multa moratória de 20% (vinte por cenlo) sobre o valor mntratado, na hipótesê
de âtraso superior a 30 (trinta) dias na prestaÇão do serviÇo licitado.
'12.2. Na hipótese de ato ilícito, outras oconências quê possam acânetar transtomos ao
desenvolvimento do contrato, às atividedes da administraÇão, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer
das obrigações definidas neste instrumênto, no contrato ou em outros documentos que
o complemêntem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem
prejuízo das demais sanções previstas na Lei no 8.666/93, alterada e consolidada, e na
Lêi n.o 10.520/02, as seguintes penas:
'12.2.1 . adver1Léncia',

12.2.2. mulla de até 5o/o (cinco por cento) sobre o valor contratado.
12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notiÍicação ou decisão do recurso, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
12.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizerjus.
12.3.2. Em caso de inêxistência ou insuficiência dê crédito da Contratada, o valor devido
será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
mêdiante processo de execução fiscâ|, com os encargos correspondentes.
'12.4. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei.

GúUSULA DÉcrMA TERCEIRA
DIREITOS DO CONTRATANTE

í3.

-

DA REscIsÃo E RECoNHECIMENTo Dos

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos

conseqüências previstas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal
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PARÁGRAFo ÚNIco
13.1. A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal no 8.666/93.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA- DAS DtspostçôEs FtNAts
14.1. Fica ajustado, ainda, que:

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrâto, como se nele estivessem
transcritos:
a) o Edital PREGÃO ELETRONICO No 2904.0212021 ê ânêxos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) Lei n". 8.666/93 e suas altêÍaçÕes posteriores.

14.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições do Decreto Federal no.
10.024, de 20 de setembro de 20í9, nas demais normas deste Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as normas da Lei Federal Nq 8.666/93 e
Lei Compfementar 12312006 e alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
14.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste mntrato, não resolvidas na
esÍera administrativa, será competente o foro da Comarca do MunicÍpio de Baturité.
E assim, por estarêm as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente
têrmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pelas partes para quê pÍoduza todos os efeitos de direito, na prêsênçâ das
testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Baturité/CE, 31 de maio de 2021
HAISTON QUEIROZ lssinadoderoha dieit'
ALVES:93491 6381 0 aLvEse34116r8loo
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ANEXO I . TERMO DE CONTRATO N". 3105.03/2021

oBJETO: AOUTSTÇÃO
DESTINADOS

tr,tutttcÍpto

A

or

DE

EeutpAMENTos

DE ruÍotR E

SoFTWARES,

SUPRIR AS DEMANDAS DA SEoRETARIA DA sRúor oo
eRtuRttÉlce, coNFoRME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXo Do

EDITAL.
RAZãO

SOCiAI:

Endereço:

Cidade:
CNPJ:
Fone:
E-mail:

HS COMÉRCIO, LOCAçÃO

MANUTENÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTrcA LTDA - EPP
Rua SCN - Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco B - S/N, Sala 702, ParTe 251,
Asa Norte
UF: DF
Brasília
CEP: 70.714-020
24.802.6871000147
(61) 3968.9868
hsinformatica.contato@qmail.com

especrrrcRÇôes

ITEM

E

UND. QTDE.

MARCA

V. UNIT,

V. TOTAL

Access point Long Range
2.4ghz com as seguintes

especiÍicaçôes mínimas:

4

Access Point 2AGHz
padrão 802. 11n MIMO
2x2. Velocidade de até

Und

20

INTELBRAS

R$ 600,00

R$'t2.000,00

Und

100

SAMSUNG

R$ 1.704,99

R$ 170.499,00

300Mbps.

.

5

GARANTIA ON SITE DE
I (UM) ANO.
Tablet 10 polegadas com
seguintes
as
especificações mínimas:
100 Velocidade do
processador 1.8GHZ
8.0MP de resolução da
câmera traseira - bateria
6150mAh - Memória
interna 32GB - cor prata.

.

GARANTIA ON SITE DE

1 (UM) ANO.
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EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA
SeÚOf Oo Município de Baturite/CE, torna público o Extrato do lnstrumento
Contratual N'3105.03/202í, resultante do PREGÃO elffRÔttCO No 2904.02t2021.
I

UNIDADE ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DA SAÚDE
4.4.90.52.00

[Í

oRçAMENTÁRrA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE DE RECURSO

DorAçÃo

IV

09.01-1 0.301.0402. 1.031

1215000000

AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MíDIA
E SOFTWARES, DESTINADOS A SUPRIR
AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA
SAÚDE Do MUNIciPIo DE BATURITE/CE,

OBJETO

coNFoRME ESPECIF|oAçóES EM ANEXo
DO EDITAL.

contrato ficará adstrita à vigência do
respectivo crédito orçamentário, a partir da
PRAZO DE DURAçÃo Do data de sua assinatura, e findando em 3'l de
CONTRATO
dezembro de 2021, nos termos do art. 57, da
Lei 8.666/93.
CoMÉRCIo, LoCAÇÂo
E
CONTRATADA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
ruroRuÁrtcn LTDA - EPP
R$ 182.499,00 (cento e oitênta e dois mil
VALOR GLOBAL
uatrocentos e noventa e nove reais,). ____
ASSINA PELA CONTRATADA
Hébert Fernandes Félix
ASSINA PELA CONTRATANTE
Haiston Queiroz Alves
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Baturité/CE, 31 de maio de 2021.

ndes Félix

H

IDADE GESToRA DA SECRETARIA oa snÚoE

ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipol de Boturite/Ct
Proso do Motíiz, S/N, Poldcio EntÍe Rios, Centro,
CEP:

62,760.000

-

CNPJ

n' 07.387.343/0001'08

LJ Ba]"tW

OE

."9O

cERTtDÃo DE DrvuLGAçÃo Do ExrRl\To CoNTRATUAL

Certificamos que o Extrato do lnstrumento Contratual N" 3í05.03/2021, resultante do

PREcÃo ELETRÔNlco N" 2904.02t2021, cujo objeto é a AQUlslçÃo DE
EeutpAMENTos DE MíDIA E soFTwAREs, DESTINADoS A suPRtR As
DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAúDE Do MUNtciPto DE BATURTTÉ/CE,

coNFoRME ESPECIFICAçÕES EM ANEXO DO EDITAL, foi afixado no dia 31 dê
maio de 2021, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a
legislação em vigor-

Baturité/CE,

3í de maio de 2021.

ândês Félix
IDAD E GESToRA DA SECRETARIA DA SAÚDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipol de Boturité/CE
Proço do Molriz, 5/N, Polócio Entíe Rios, Centro,
CEP:

62.760-000

-

CNP.J

n' 07.187.343/0001-08

