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CONTRATO DE AQUISiÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA
CO TRATO PARA FORNECIMENTO
DE BENS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL DA 7"
REGIAO E A EMPRESA KTEC DO
BRASIL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS EM INFORMÁTICA
LTDA ME

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7" Região - CREFITO.
CNPJ J 6.300.642/000 J -46. situado na Avenida Tancredo Neves. Edf Esplanada Tower.
n939. si J O I, bairro Caminho das Árvores. Salvador. Bahia. neste ato representado por
seu Presidente Dr. José Roberto Borges dos Santos. casado. brasileiro. CREFITO 576-
F. CPF 095.285.805-30. doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a
empresa KTEC do Brasil Distribuidora de Produtos em Inf Ltda ME devidamente
inscrita no CNPJ n.o 06. J 35.603/0001-87. sediada na Av. Murchid Homsi. nO938 - Vila
Diniz. São José do Rio Preto - SP. representada neste ato por seu sócio Kleber
Cravalheirü Mariano da Silva. RG nO 30406 I93- I. CPF n° 2 J 2.644. J J 8-04 doravante
denominado CONTRATADA. resolvem celebrar o presente Contrato. com fulcro na
Lei n.o 8.666. de 2 J de junho de J 993 e suas alterações mediante as seguintes Cláusulas
e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

o presente contrato é regido pela Lei 8.666/93. e nas disposições do Edital de Pregão nO
001/2012.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

o objeto do presente instrumento é a aqulslçao de equipamentos e suprimentos ele
informática. conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico nO 00 J /20 12. documento que integra este Contrato independentemente de
transcrições.

3. CLÁUSULA TERCEIRA

o valor global do presente contrato é de R$78.000.00 (setenta e oito mil reais). sem a
incidência de quaisquer custos de qualquer natureza.

4. CLÁUSULA QUARTA

o pagamento será efetuado em trinta (30) dias. contados da apresentação c1' nota
fiscal/fatura e recibo. mediante o atesto do setor competente. ou por terceiro
especialista pelo CREFITO-7. cujo pagamento será efetuado mediante rédito em
conta corrente da CONTRAT . por esta indicada para tal fim.
5. CLÁUSULA QUINTA
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Os equipamentos que constituem o objeto do presente contrato deverão ser entregues
nos exatos termos do edital do Pregão nO 001/2012. no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da assinatura deste contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA

Os recursos financeiros serão oriundos ela rubrica seguinte 412004

7. CLÁUSULA SÉTIMA

A entrega do objeto desta licitação será feita na sede elo CREFITO-7, devidamente
referida no preâmbulo deste Instrumento. ficando a cargo ela CONTRATADA todos os
impostos. taxas e obrigações tributárias ou trabalhistas incidentes sobre os bens objeto
do Edital de Pregão Eletrônico nO001/2012.

8. CLÁUSULA OITAVA

O presente contrato poderá ser rescindido por convenlencia administrativa. ou por
descumprimento por parte da CONTRATADA de qualquer clausula contratual
independente das penalidades cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA

A CONTRATADA sujeitar-se-á. em caso de inadimplemento de suas obrigações às
seguintes punições. que poderão ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa. sem
prejuízo de sua responsabilidade civil e penal:
a) Advertência
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. em caso de recusa do
licitante em assinar o instrumento contratual em 48 (quarenta e oito) horas. contadas da
data e horário de sua convocação.
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na
execução das instalações dos bens adquiridos sobre o valor do contrato.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do serviço de instalação dos bens adquiridos; desistência de
entregar o material ou realizar o serviço de instalação dos bens adquiridos.
e)Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
este órgão promotor do certame. por prazo de 2 (dois) anos.
/) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos pre:it~zos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea an erior.
Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo das penalidades listadas nas alínea anteriores. é
plena aplicação. ainda. a penalidade fixada no item 13.1 do Edital elo Pr gãO E ."' /
n° 002/2011. '
Parágrafo Segundo - As multas são autônomas e a aplicação de uma não excl li a de
outra, cuja aplicação é ato de poder ele policia legitimo do gestor público.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA

o CREFITO-7 exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato de modo a
assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda,
realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando
avaliação periódica, durante o prazo de garantia dos equipamentos na forma prevista no
manual do fabricante, quando for a hipótese.
Panígrafo único - A fiscalização referida no ('OPUl desta cláusula pelo CREFITO-7
não exclui nem reduz a completa responsabilidade da CONTRATADA pela
inobservância de qualquer obrigação assumida.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

É defesa à CONTRATADA a sub-contratação total ou parcial do objeto deste contrato.
bem como sua cessão ou transfercncia. total ou parcial. salvo se expressa e previamente
autorizada pelo CREFITO-7.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas. os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da
CONTRATANTE. até o limite legal.
Paragrafo unico - Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de
Termo Aditivo ao presente contrato. respeitadas as disposições da Lei Federal 8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia, por quaisquer das Varas
Federal competentes na Cidade do Salvador, para dirimir as dúvidas oriundas deste
contrato.
E. por assim estarem justos e contratados. assinarem o presente instrumento em duas
(02) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. para
que se iniciem os seus jurídicos e legais efeitos.

CONSELI-I

TESTEMUNHAS:

~-'"'() '~oO r~'Y'Q
Nome (RG) O~\1"'-\1\o\.\~O Nome (RG)

S EM INFORMÁTICA
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