CONTRATO N0 005/2015 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS
JANUÁRIA E A EMPRESA WEBTELAS
COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, REFERENTE
AO
FORNECIMENTO
DE
TELAS
DE
PROJEÇÃO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS
SEGUINTES.

PROCESSO n0 23393.000189/2014-73

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS – CAMPUS JANUÁRIA, com sede na Fazenda São Geraldo, s/n,
Estrada de Januária, km 06, bairro Bom Jardim – CEP 39480-000, na cidade de
Januária/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 10.727.655/0003-81, neste ato representado pelo
seu Diretor-Geral, Prof. Cláudio Roberto Ferreira Mont’Alvão, inscrito no CPF nº
572.883.807-34, portador da Carteira de Identidade nº 30.949.00-5 SSP/PR, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa WEBTELAS COMÉRCIO ELETRÔNICO
EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.945.085/0001-95, sediada na Rua Doutor
Cândido Guidon, n° 238 – Jardim Independência – CEP 14076-170, em Ribeirão Preto –
SP, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jorge Jossi
Wagner, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7.294.141, expedida pela SSP/Sp, e
CPF nº 551.624.108-10, tendo em vista o que consta no Processo nº 23393.000189/201473 e, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº 017/2014, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Equipamentos de
Informática (Telas de Projeção), conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora,
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto: Conforme consta no Anexo I deste contrato.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é da data de sua assinatura até
23/08/2015.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 14.250,00 (quatorze mil
duzentos e cinquenta reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2014, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 26410 / 158378
Fonte: 0112000000
Programa de Trabalho: 062340
Elemento de Despesa: 449052-33
Nota de Empenho: 2014NE800580
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
contratado, ressalvado o disposto abaixo.
5.4. Antes de cada pagamento, será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da
contratada. Em caso de irregularidade, o Departamento de Orçamento e Finanças
aplicará as normas vigentes quanto ao pagamento e serão tomadas ainda as seguintes
providências:
5.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
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5.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.4.3. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

administrativo

5.4.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
5.4.5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF.
5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
5.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
5.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
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EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo
de Referência, transcrito no Anexo I deste contrato.
8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência,
transcrito no Anexo I deste contrato.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, transcrito no Anexo I deste contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, transcrito no Anexo I deste contrato.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. Em caso de rescisão
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administrativa ficam assegurados ao IFNMG – Campus Januária, dentre outros, os
seguintes direitos, sem prejuízo das sanções aplicáveis à Contratada:
I.

Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que
se encontrar;

II.

Ocupar e utilizar local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do contrato, necessários à continuidade de
execução do objeto;

III.

Reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados ao IFNMG – Campus Januária pela Contratada.

IV.

Outros direitos previstos na legislação correlata.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
13.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de Montes Claros - MG - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.
Januária – MG, 24 de fevereiro de 2015.

____________________________________________________
CONTRATANTE: IFNMG – Campus Januária
Representante legal: Cláudio Roberto Ferreira Mont’Alvão
CPF n°: 572.883.807-34

_____________________________________________________
CONTRATADA: WEBTELAS COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI
Representante legal: Jorge Jossi Wagner
CPF n°: 551.624.108-10

CONTRATO 005/2015

Página 5

TESTEMUNHAS:

_____________________________________________________
NOME:
CPF:

_____________________________________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO I – CONTRATO 005/2015
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1.
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação (Telas de
Projeção), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
Item

13

Descrição
TELA
DE
PROJEÇÃO
RETRÁTIL de acionamento
manual, com suporte integrado
ao estojo metálico para fixação
em parede ou no teto,
acabamento do estojo em
pintura eletrostática resistente
a riscos e corrosão e barra de
acabamento inferior, superfície
de projeção do tipo "Matte
White" - branco opaco com
bordas pretas, com ganho de
brilho de 1,3 vezes, deve
possuir
sistema
de
multiparadas. 180 cm de
comprimento e 135 cm de
largura. TM-R-1813L

Unidade

Quant

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Unidade

50

285,00

14.250,00

Loca de entrega:
20 unidades em Januária –
MG
30 unidades na Reitoria em
Montes Claros – MG

2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
2.1. O prazo de entrega dos bens será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
do recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato.
2.2.
Endereços de entrega: Os bens serão entregues em remessa única, nas
unidades do IFNMG indicadas na descrição dos itens na tabela acima. Os endereços de
entrega serão:
Em Januária – MG: Fazenda São Geraldo, s/n, Estrada de Januária –
km 06, bairro Bom Jardim – Januária – MG – CEP 39480-000.
Em Montes Claros – MG: Rua Gabriel Passos, nº259 – Centro –
Montes Claros/MG.
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2.3.
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
2.4.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
2.5.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
2.6.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1.

São obrigações da Contratante:

3.1.1.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;

3.1.2.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

3.1.3.

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;

3.1.4.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;

3.1.5.

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

3.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
4.1.1.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia
ou validade;
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4.1.2.

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica
autorizada, quando for o caso;

4.1.3.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4.1.4.

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.1.5.

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.6.

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

4.1.7.

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

4.1.8.

Comprovar a origem dos bens, caso importados, e da quitação dos
tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.

5. DA SUBCONTRATAÇÃO
5.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

6. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
6.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
7. CONTROLE DA EXECUÇÃO
7.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
7.1.1.

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,
designados pela autoridade competente.

7.2.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência
desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
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necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei
nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
8.1.1.

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

8.1.2.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

8.1.3.

Fraudar na execução do contrato;

8.1.4.

Comportar-se de modo inidôneo;

8.1.5.

Cometer fraude fiscal;

8.1.6.

Não mantiver a proposta.

8.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
8.2.1.

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

8.2.2.

Multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;

8.2.3.

Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

8.2.4.

Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;

8.2.5.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até dois anos;

8.2.6.

Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

8.2.7.

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 causados;

8.3.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
8.3.1.

Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

8.3.2.

Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

8.3.3.

Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
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8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
nº 9.784, de 1999.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como
o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.6.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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