
 Seção de Compras
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 834/2018/CFA
Brasília, 20 de julho de 2018.

  

Para: Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Providências: Solicitamos a indicação da dotação orçamentária que suportará a
despesa referente a solicitação de compras 154, cujo valor médio ficou em torno de R$
88.129,46 (oitenta e oito mil cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos).

 

Alberto Lopes de Barros
Chefa da Seção de Compras

 

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 20/07/2018, às 15:19, conforme horário oficial
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0197551 e o código CRC
90112529.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0197551
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 Comissão Especial de Estudos para Efetivação, Implantação e Reformulação por
Processos Próprios ou Terceirizados

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco, , Brasília/DF, CEP 70070-932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 847/2018/CFA
Brasília, 24 de julho de 2018.

  

Para: Sr. Luciano - Coordenador de Orçamento e Finanças

Providências: Indicar a dotação orçamentária. 

Felipe Penteado

Coordenador Geral da CEIRP

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 24/07/2018, às 16:53, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0198495 e o código CRC
045A1791.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0198495
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 Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 851/2018/CFA
Brasília, 25 de julho de 2018.

  

Para: SC - Seção de Compras

Providências: Abertura de processo licitatório para aquisição de material de acordo com
a Solicitação de Compras/Serviços 154 (0151871), cuja despesa será suportada pela
Dotação Orçamentária nº 6.2.2.1.1.02.01.03.001.

Adm. Joaquim Luciano Gomes Faria

Coordenador da COF

CRA-DF nº 5060

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Administrador, em 25/07/2018, às 11:29, conforme horário oficial de
Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0198740 e o código CRC
EE6E5B23.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0198740
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 Seção de Compras
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 857/2018/CFA
Brasília, 25 de julho de 2018.

  

Para: Coordenador Geral da CEIRP
Providências: 

Após análise da Minuta do Termo de Referência, deparamo-nos com alguns
questionamentos que influenciam no andamento do processo licitatório. são eles:

Qual a justificativa para que seja realizado o registro de preço se já há verba
disponível para aquisição do material que será licitado conforme despacho 851?
No item 3.1 - Por que a licitação tem que ser feita em Grupo se o entendimento
do TCU, em sua Súmula 247, diz que: É obrigatória a admissão da
adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações
para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.
Corrigir a dotação orçamentária descrita no item 9.3 em conformidade com o
despacho 851.
No item 14.1 a fiscalização será de responsabilidade da CDI ou da CEIRP que é o
solicitante?

 

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros
Chefe da Seção de Compras

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 25/07/2018, às 16:59, conforme horário oficial
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0198944 e o código CRC
A9659B2E.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0198944
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 Comissão Especial de Pregoeiros do CFA
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 912/2018/CFA
Brasília, 08 de agosto de 2018.

  

Para: Assessoria Jurídica
Providências:  Nos termos do parágrafo único do Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93,
submetemos à apreciação dessa Assessoria Jurídica, MINUTAS da ATA DE REGISTRO
DE PREÇO e do  Edital de Licitação, (SEI 0202584 e 0202630)  de que trata o processo
476900.004020/2018-38, cujo objeto é realização de Registro de Preços para aquisição
de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para atendimento das
necessidades do CFA..

Ana Carolina de Luna
Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Pregoeiro,
em 08/08/2018, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0202897 e o código CRC
AA4C38F6.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0202897
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 Assessoria Jurídica
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 916/2018/CFA
Brasília, 09 de agosto de 2018.

  
Ao Coordenador Geral da CEIRP
Assunto: Despacho nº 857/2018/CFA - Seção de Compras
 

Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica o presente processo para
análise, e parecer, das MINUTAS da ATA DE REGISTRO DE PREÇO e do Edital de
Licitação, vinculados nos docs SEI nº   0202584 e nº 0202630, cujo objeto é
realização Pregão Eletrônico de Registro de Preços para aquisição de
equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para atendimento das necessidades
do CFA.

Contudo, observamos que o Chefe da Seção de Compras enviou por
meio do Despacho nº 857/2018/CFA de 25/07/2018, questionamentos a área que
demandou a referida aquisição.

Desta feita, restituímos o processo a Comissão Especial de Estudos para
Efetivação, Implantação e Reformulação por Processos Próprios ou Terceirizados,
orientando que seja respondido objetivamente os itens questionados, para que só
então esta Assessoria proceda a análise jurídica do procedimento licitatório.

 
KEILA MARIA MAIA E SILVA

Assessoria Jurídica
OAB/DF 53469

Documento assinado eletronicamente por Keila Maria Maia e Silva,
Assessora Jurídica Parlamentar, em 09/08/2018, às 17:42, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0203471 e o código CRC
74A15BA1.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0203471
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 Comissão Especial de Estudos para Efetivação, Implantação e Reformulação por
Processos Próprios ou Terceirizados

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco, , Brasília/DF, CEP 70070-932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 934/2018/CFA
Brasília, 14 de agosto de 2018.

  

Para: Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros
Providências: Resposta ao despacho 857 (0198944)

 

Qual a justificativa para que seja realizado o registro de preço se já há verba
disponível para aquisição do material que será licitado conforme despacho 851?

Não será necessário a realização de registro de preço, tendo em vista que
há disponibilidade orçamentária para aquisição imediata de todos os itens
solicitados.

 

No item 3.1 - Por que a licitação tem que ser feita em Grupo se o entendimento
do TCU, em sua Súmula 247, diz que: É obrigatória a admissão da
adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações
para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

Foi corrigido para; 

3.1. A licitação será processada por vários itens, conforme tabela abaixo,
devendo o licitante oferecer proposta para cada item que deseja concorrer.

 

Corrigir a dotação orçamentária descrita no item 9.3 em conformidade com o
despacho 851.

 item 9.3 Foi corrigido.

 

No item 14.1 a fiscalização será de responsabilidade da CDI ou da CEIRP que é o
solicitante?

14.1. A aquisição dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada pela
CEIRP do CFA, coordenada pelo Sr. Felipe Cesar Penteado Lima Miguel,
através de proposto devidamente designado.

Responsável pela elaboração do Termo de referência.

 

Felipe Penteado

Coordenador Geral da CEIRP

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 14/08/2018, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0204661 e o código CRC
047AAC15.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0204661
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 Comissão Especial de Estudos para Efetivação, Implantação e Reformulação por
Processos Próprios ou Terceirizados

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco, , Brasília/DF, CEP 70070-932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 935/2018/CFA
Brasília, 14 de agosto de 2018.

  

Para: Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros
Providências: Mudança de registro para pregão eletrônico convencional

 

De acordo com a analise dos 857(0198944) e o 916(0203471, o setor requisitante
avalia que não será necessário a realização de registro de preço e sim um pregão
eletrônico convencional, tendo em vista que há disponibilidade orçamentária para
aquisição imediata de todos os itens solicitados.
 

Felipe Penteado

Coordenador Geral da CEIRP

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 14/08/2018, às 11:02, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0204680 e o código CRC
5D2E5B20.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0204680
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 Comissão Especial de Pregoeiros do CFA
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: @telefone_unidade@ e Fax: @fax_unidade@ - www.cfa.org.br

Despacho nº 939/2018/CFA
Brasília, 15 de agosto de 2018.

  

Para: Assessoria Jurídica
Providências:  Nos termos do parágrafo único do Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93,
submetemos à apreciação dessa Assessoria Jurídica, MINUTAS do Edital de Licitação,
do Contrato e do Termo de Referência (SEI 0205022, 0205034 e 0205197)  de que
trata o processo 476900.004021/2018-38, que tem como objeto a realização de
Pregão Eletrônico para aquisição de equipamentos de filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA.

Ana Carolina de Luna
Pregoeira

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Pregoeiro,
em 15/08/2018, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0205197 e o código CRC
CA36BE8A.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0205197
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 Comissão Especial de Estudos para Efetivação, Implantação e Reformulação por
Processos Próprios ou Terceirizados

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco, , Brasília/DF, CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 42/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no
inciso incisos I e II, do artigo 8º e inciso II do artigo 21 do Decreto 3.555/00 e inciso I
e § 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005. Apresento a seguir
estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a avaliação
do custo pela Administração, considerando o preço atualmente praticado, a definição
de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando
for o caso.
1. OBJETO
1.1.  Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para atendimento
das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos, conforme
especificações, quantitativo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Tal aquisição se faz necessária, em face dos projetos do CFA e desenvolvidos
pela Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho, visando a captação de
imagens, áudio e trabalhos de iluminação para rádio, TV e outras interações digitais.
2.2. A aquisição dos equipamentos referenciados visa, ainda, manter um alto padrão
de qualidade, acompanhando os avanços tecnológicos.
3. DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVO
3.1. A licitação será processada por vários itens, conforme tabela abaixo, devendo o
licitante oferecer proposta para cada item que deseja concorrer.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF.
QUANTIDADE

TOTAL
ESTIMADA

 

01 Suporte Monitor Caixa acústica de parede Articulado 

Unidade

2  
02 Pedestal de Microfone para Mesa com base redonda 10  
03 Computadores - (Produção e Gerenciamento de Arquivos\Áudios Produzidos) 2  
04 Computador de Transmissão para Rádio Web 1  
05 Servidor de transmissão para rádio web / Provedores de hospedagem de

rádios 1  
06 Notebook para transmissão externa 1  
07 Software de gerenciamento para Provedores de hospedagem de rádios 1  
08  Interface de áudio USB para computadores de Produção e Gerenciamento de

Arquivos\Áudios Produzido 2  
09 Interface de áudio USB (placa de som) 2  
10 Monitor LCD 27" Widescreen Full HD - HDMI / VGA 2  
11 Chaveador Hdmi USB 4 Portas 1  
12 Software multipista para edição e sonorização de conteúdo  1  
13 Software para gravação e edição simples 2  
14 Amplificador Para Fone de Ouvido 1  
15 Chave Híbrida 2 linhas 1  
 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
4.1. Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:
ITEM 1 – SUPORTE MONITOR CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE ARTICULADO 
Descrição
Suporte monitor caixa acústica de parede articulado especifico para yamaha hs8 
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Quantidade

02(dois) unidades

Características Mínimas
Peso líquido: 1,2 kg; £ 2,6
Capacidade de carga: 20 kg; 44,1lbs
Aplicável para: HS8I, HS7I, MSP7 STUDIO, MSR100
 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 1) o modelo: YAMAHA BWS50-190 WALL MOUNT BRACKET FOR
MSR100 

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 2 -  PEDESTAL DE MICROFONE PARA MESA COM BASE REDONDA
Descrição
Pedestal de microfone para mesa com base redonda, suporte de mesa ajustável de
liberação rápida no estágio
Quantidade

10 (cinco) unidades

Características Mínimas
 
5/8 "-27 final rosca sólida.

Embreagem Quik-Releasetrigger para operação rápida com as duas mãos.

Base maciça de areia fundida com cinco pés de borracha antideslizante para
estabilidade.

 

Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 2) o modelo: DS7200QRB ON-STAGE STANDS AJUSTÁVEL QUIK-
RELEASE E ACABAMENTO PRETO 

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 3 -  COMPUTADORES - (PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE
ARQUIVOS\ÁUDIOS PRODUZIDOS)
Descrição
Computadores para trabalho de produção e gerenciamento de arquivos\áudios
produzidos para rádio
Quantidade

2 (dois) unidades

Características Mínimas

8ª geração do Processador Intel® Core™ i7-8700
Windows 10 Home Single Language
16GB, DDR4, 2400MHz
Disco rígido de 2TB (7200 RPM) + 256GB SSD

Placa de vídeo NVIDIA® GTX 1060 de 6GB.
Windows 10 Home Single Language, teclado e mouse KM636 sem fio.

 

Informações importantes:
1) Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 3) o modelo: Dell XPS 8930
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2) A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.
 
ITEM 4 -  COMPUTADOR DE TRANSMISSÃO PARA RÁDIO WEB
Descrição
Computador de Transmissão para Rádio Web ondemand e ao vivo
 
Quantidade

01 (um) unidades

Características Mínimas
7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7500
Windows 10 Pro de 64 bits - em Português (Brasil)
8 GB
Disco rígido (HD) de 1 TB (7200 RPM) - 3,5"
 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 4) o modelo: OptiPlex 5050 Small Form Factor

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 5 – SERVIDOR DE TRANSMISSÃO PARA RÁDIO WEB / PROVEDORES DE
HOSPEDAGEM DE RÁDIOS

 
Descrição
Servidor de transmissão para rádio web / provedores de hospedagem de rádio e
outras funções
Quantidade

01 (um) unidades

Características Mínimas

Processador Intel® Xeon® Quad Core E3-1220 v6  
8GB de memória e 2HDs de 1TB Hot Plug
Inclui Windows Server® 2012 Standard
1 ano de assistência 24h!
 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 5) o modelo: SERVIDOR POWEREDGE T330 

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 6 -  NOTEBOOK PARA TRANSMISSÃO EXTERNA 
Descrição
Notebook para transmissão externa de rádio web
Quantidade

01 (um) unidades

Características Mínimas

Processador Intel® Core™ i7-5500U Dual Core 2.4 GHz com Turbo Max até 3.0 GHz
Sistema operacional Windows 10 Home Single Language
Unidade óptica Gravador de DVD/CD
Leitor de cartão SD, SDHC, SDXC
Conexão Bluetooth Sim

Termo de Referência 42 (0208876)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 13
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Memória RAM 8 GB DDR3L
Expansão da memória até 16 GB
Disco rígido (HD) 1 TB SATA 5400 RPM
 
Informações importantes:

3. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 6) o modelo: VAIO Fit15F Core i7 8GB 1TB

4. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 7 - Software de gerenciamento para Provedores de hospedagem de
rádios
Descrição
Software de gerenciamento para Provedores de hospedagem de rádio a nível
nacional e internacional.
Painel de controlo que permite que controle a sua radio de uma maneira simples,
eficaz e segura! 
Permite que efectue a gestão da sua radio controlando o AutoDJ e as respectivas
playlists que tocarão de forma automática quando pretender.
O envio das musicas para o servidor poderá ser realizado via FTP ou através do
pratico gestor de ficheiros.
Quantidade

01 (um) unidades

Características Mínimas
Servidores topo de gama alojados na nossa infra-estrutura Nacional
Interface em PORTUGUÊS
Mini Web Player integrado
Stream Local e Remoto, AutoDJ
Gestão de Audioteca e Playlists
Gestor de Ficheiros e acesso FTP
Formulário para "Discos Pedidos"
Stream Shoutcast
Página local com integração de capas "Amazon Covers" e Google Maps
Código html para colocar numa página fora do servidor de Stream
Estatísticas detalhadas de ouvintes e localização
Musica "On-Demand", "Top-Ten" 
 

Provedoras de hospedagem de rádios

Seleção Serviço,

Tipo de estações (rádios) você deseja hospedar: SHOUTcast/IceCast

Capacidade Hospedagem,   

Número de estações (rádios) que você pode hospedar: Mais de 25 rádios
 

Seu pacote:
Licenciado para: Uso em 1 (um) servidor dedicado ou VPS
Máx. de ouvintes: Ilimitado
Máx. de rádios: Rádios ilimitadas
Suporte via email: 12 Meses

Termo Pgmto.: Pagamento Único (Uma Vez)
Atualizações: 12 Meses
Serviço de Instalação: Sim
Personalização: Permitido

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 7) o modelo: Software Centova Cast 

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
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acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 8 - Interface de áudio USB para computadores de Produção e
Gerenciamento de Arquivos\Áudios Produzido

 
Descrição
interface de áudio USB de duas entradas e quatro saídas com dois pré-amps da
Focusrite com phantom power e pads de 10dB. Alimentada por barramento USB e
acomodada em um chassi de corpo único em alumínio anodizado, a unidade é a
escolha perfeita para músicos e DJs digitais

Compatível com computadores baseados em Mac e Windows, a interface possui
entradas combo da Neutrik que aceitam microfones, fontes de linha e níveis de
instrumentos. As quatro saídas RCA e a saída para fones de ouvido oferecem aos
músicos digitais ou aos DJs que usem laptop uma conveniente conectividade

O monitoramento direto está disponível para evitar latência durante a gravação e
anéis de sinal em torno dos botões de ganho oferecem a resposta visual sobre os
níveis de entrada apropriados. A E/S MIDI com indicadores de atividade permitem a
conexão de sintetizadores ou outros módulos MIDI semelhantes. Uma abrangente
seleção de softwares de plataforma cruzada está incluída.
 
Quantidade

02 (duas) unidades

Características Mínimas

Dois pré-amps de microfone com phantom power universal e pads de 10dB por
canal
Conectores de entrada combo XLR/TRS da Neutrik com seletores de
linha/instrumento
Saídas balanceadas e não-balanceadas
Portas de entrada e saída MIDI para conectar módulos de sintetização ou pianos
digitais
Função de monitoramento direto com seletor estéreo/mono para evitar latência
de entrada durante gravações
Seletor de fonte para fones de ouvido (saídas 1-2 ou 3-4)
Os anéis ao redor dos botões de ganho para cada entrada oferecem
monitoramento do nível de sinal correto
Inclui software para Mac e PC
Chassi de corpo único em alumínio resistente
Alimentação por barramento USB

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 8) o modelo: Scarlett 2i4 - Focusrit

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 9 -   INTERFACE DE ÁUDIO USB (PLACA DE SOM)
Descrição
interface de áudio de alta qualidade, que grava em 24-bit/96kHz. M-Track MKII conta
com duas combo-entradas XLR/1/4’’ (TSR-P10), com phantom power para conectar
microfones condensadores e instrumentos. Seu chassi é de metal resistente, sendo
alimentada via USB
Quantidade

02 (dois) unidades

Características Mínimas

Entradas para Microfones:

12 (XLR Balanceadas)
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Resposta de Frequência:

20 kHz (+/-0.1 dB)

Entradas Line:

 12 (1/4" [6.35 mm] TRS Balanceadas)

Inst Input 1 e 2 (1/4" [6.35 mm] TS Desbalanceada)

Saídas Principais, L e R (Impedância-Balanceada 1/4" [6.35 mm] TRS)

Alimentação:

 USB

Tamanho (H x W x D):

52.58 x 238.76 x 123.19 mm

Peso:

1.04 kg

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 9) o modelo: M-Track Plus II – M-Áudio

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 10 -  Monitor LCD 27" Widescreen Full HD - HDMI / VGA 
Descrição
A Lente EF 16-35mm f/2.8L II USM é uma lente da série L, ultra grande-angular,
resistente à água e com alto desempenho. Foi especialmente aprimorada para
oferecer melhor qualidade "edge-to-edge" de imagem, que cumpre o requisito para
fotógrafos profissionais e amadores avançados. Além disso, dispõe de 3 lentes
asféricas de alta precisão, cada uma de um tipo diferente: solo, réplica e OGM, para
qualidade de imagem ainda melhor do que a EF 16-35mm f/2.8L USM original. Sua
abertura circular produz um belo e natural fundo desfocado com aberturas maiores.
Outras características incluem focalização interna, um motor ultrassônico (USM) e
novos algoritmos AF realçados vão ajudar a lente a focalizar mais rápido e de forma
silenciosa.
Quantidade

02 (duas) unidades

Características Mínimas

Tipo de Monitor LED
Tamanho da tela 27"
Resolução Máxima 1920x1080
Pixel Pitch 0.3113mm X 0.3113mm
Brilho 250 cd
Contraste 3000:1(Typ)
Ângulo de Visão 178/178
Tempo de resposta 4ms
Pedestal incluso Sim
Caixas acústicas embutidas Sim
Conexões 1 D-sub ; 1 HDMI ; 1 Headphone ;1 Display Port; 1 Audio In
Voltagem Bivolt
 
 
Informações importantes:
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1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 10) o modelo: Samsung LC27F591FDLXZD

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 11 -  CHAVEADOR HDMI USB 4 PORTAS 
Descrição
 
Chaveamento para controlar monitores/computadores utilizando apenas 1 conjunto
de teclado, mouse e monitor para controlar 4 dispositivos host.
 
Quantidade

01 (uma) unidade

Características Mínimas

Suporte windows / 95 / 98/2000/2006 / Nt / Xp / WIN7 / WIN8/ WIN10, Linux Unix, Mac,
Oss.

Conecte ou desconecte os dispositivos ao interruptor Kvm em qualquer momento e
sem desligar os dispositivos.

Suporte a troca automática entre todos os dispositivos para monitorar os dispositivos
em um intervalo de tempo especificado.

Suporte as teclas de atalho do teclado para controlar o swtch Kvm.

Disponível para usar o teclado e o mouse sem qualquer atraso.

Suporte a modificação automática de entradas simplesmente movendo o mouse.

Resolução de suporte até 1920 * 1440

Fonte de alimentação DC9V / 12V 2A

Tamanho: 225 X 93 X 41mm

Entradas 4x Hdmi (Tipo Tipo A)

Saída 1x Hdmi (Tipo Tipo A)

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 11) o modelo: Chaveador Kvm Hdmi USB 4 Portas

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 12 -  SOFTWARE MULTIPISTA PARA EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO DE
CONTEÚDO    
Descrição
Uma das ferramentas de edição de vídeo que estão há mais tempo no mercado. Nele,
existem diversas opções profissionais para lidar com tratamento e edição de
conteúdo.
Nascido como editor de áudio, foi aprimorado rumo à edição não-linear a partir da
versão 2.0, Essa característica
eleva a edição de áudio do editor em relação a outros softwares similares,
estes, criados inicialmente como editores de vídeo.
 
Quantidade

01 (um) unidades

Características Mínimas
Expressivas inovações na interface do usuário
Plug-in da OFX para imagem na imagem, com controles em tempo real na pré-
visualização do vídeo
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Plug-in da OFX para tabela de pesquisa (LUT)
Poderosas tecnologias para aceleração de hardware
Congelamento instantâneo de frames
Plug-in da OFX para recortes, com controles em tempo real na pré-visualização do
vídeo
Compatível com ACES 1.0
Colagem seletiva de atributos do evento
Inclui o NewBlueFX Filters 5 Ultimate 
Inclui o DVD Architect para DVD e Blu-ray Disc authoring
 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 12) o modelo: Sony Vegas Pro
A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 13 -  SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO SIMPLES

 
Descrição
programa de computador que edita e cria áudio digital. É recomendado ao uso
profissional e
semi-profissional do mercado de gravadoras e estúdios de gravação, é uma
ferramenta bastante utilizada por editores e produtores de áudio.
Quantidade

02 (dois) unidades

Características Mínimas
 
Conjunto completo de ferramentas para gravação de
áudio. O software permite gravar diretamente com sua placa de som ou usar o Timer
Record
para começar e terminar uma sessão de gravação em hora e data específicas. Você
também
pode gravar e editar arquivos de áudio multicanal tão facilmente quanto arquivos
estéreo.
ideal para analisar, gravar e editar áudios, produzir loops de música,
digitalizar e limpar gravações antigas, modelar ambientes acústicos, criar
transmissões de
mídias, etc. Grave vocais e instrumentos ao vivo, edite e restaure áudio, aplique
efeitos com
qualidade de estúdio de áudio e converta arquivos rapidamente, com esse editor de
áudio.
O programa traz efeitos predefinidos para facilitar o trabalho do usuário. Uma
variedade incrível
de perfis especiais estão presentes desde efeitos mais simples como distorção,
afinação e até
eco, como wave hammer.
pode capturar o áudio de microfone e de entradas Audio In da
placa de som, do seu PC.
Para processar o áudio, o programa tem funções avançadas que permitem converter
áudios
gravados em 5 canais em apenas 2 canais ou transformar estéreo e mono. Também
é possível
adicionar Fade In e Fade Out nas músicas e normalizar o nível do volume.
 
Informações importantes:

3. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 13) o modelo: Sound Forge

4. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 14 -  AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO
Descrição
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amplificador de Fone de Ouvido de baixo custo, de 8 canais, com um par de entradas
principais individuais. H á ins individuais diretos, medidores, controles de volume e
dois fones de ouvido para cada um dos canais de saída de fone de ouvido 8.
 
Quantidade

01 (um) unidades

Características Mínimas
 

Canais: - 8 canais estéreo independentes em uma unidade rack

Dimensões: 44,5 x 482,6 x 217 mm.

Entradas: - 2 entradas estéreo MAIN IN 1 e 2, com filtro HF, servo balanceada,
conectores 1/4" TRS, nível máximo de entrada 16 dBu 
- Impedância de entrada balanceada 40 k Ohms, desbalanceada 20 k Ohms 
- 8 entradas estéreo DIRECT IN (1 para cada canal)

Frequência: Resposta de frequência de 10 Hz a 150 kHz +/- 3 dB

Peso: 2,35 kg.

Informação adicional: 
- 2 saídas estéreo para fones de ouvido por canal (1 no painel frontal, 1 no painel
traseiro), com impedância total mínima de 100 Ohms por canal 
- Botão mono/stereo por canal 
- Medidor do nível de saída com 8 LEDs por canal 
- Nivel máximo de saída +24dBm em 100 Ohms 
- Alimentação 120 ou 230 V - 50 - 60 Hz 

 
Informações importantes:

5. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 14) o modelo: Power Play HA8000 – Behringer

6. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 15 -  CHAVE HÍBRIDA 2 LINHAS 

 
Descrição
Máximo em promoções ao vivo e comunicação com ouvintes. 
Máximo na prestação de serviços, informação e diversão. MÁXIMO em pontos de
audiência
eletrônica, possui circuitos ativos que dispensam o uso de transformadores. 
A Interface híbrida possibilita a participação de até 2 ouvintes no ar simultaneamente,
inclusive com conferencia entre eles*. 
Não necessita de energia elétrica, pois é alimentada pela corrente da própria linha
telefônica.
 Para conferencia entre ouvintes a console de áudio deverá possuir este recurso
através de 2 direcionamentos mix-minus independentes.
  Entradas e saídas de áudio balanceadas (XLR) o que proporciona melhor
desempenho audível na comunicação OUVINTE x RÁDIO / ESTÚDIO, som limpo com
mais definição, livre de ruídos e sons metalizados (som de lata).
A Biquad implantou em toda linha de interfaces híbridas o ECO OFF, um sistema
inteligente de cancelamento de eco superior
a 50dB. O produto tem dimensões padronizadas (A x L) e permite perfeito encaixe
em seu gabinete de equipamentos tipo rack 19’’. 
 
Quantidade

01 (um) unidades

Características Mínimas

Entrada:
- Tipo: Entrada de linha telefônica padrão
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- Conector: RJ-11 (6p4) fêmea
- Impedância característica: 600Ω
- Funciona com tensões entre 20 e 50 V de alimentação da central (aceita PABX).
Para um perfeito funcionamento do equipamento é desejável que a central forneça
50mA de corrente.
A mínima corrente de trabalho é 20mA.
Saída:
- Tipo: Saida de linha telefônica para ligação de um aparelho telefônico convencional
- Conector: RJ-11 (6p4) fêmea
- Impedância característica: 600Ω
- Saída comutada mecanicamente, quando o equipamento esta inoperante a saída
telefônica é um espelho
da entrada. Quando o equipamento entra em operação esta saída é desativada.
ENTRADA DE AUDIO:
- Tipo: Mono balanceada, isolada magneticamente por transformador de alta
qualidade
- Impedância: > 10 kΩ
- Conector: XLR Femea
- Controle de Ganho: o ajuste de ganho no painel traseiro permite sinais de entrada
de -10 a +4dBu.
Alem do ajuste de ganho de trabalho o equipamento disponibiliza no painel frontal o
ajuste de volume para o ouvinte que pode ser ajustado de -∞ a 0dB em relação ao
nível de entrada de áudio.
 
 
Informações importantes:

7. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 15) o modelo: Chave Híbrida 2 linhas - Biquad - ALO 2

8. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
 
NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a entrega
de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou pirateados, sob
pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de 2002, Acórdãos nº 609,
de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).
NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para isso,
a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas fiscais) junto
ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente legalizados. O
CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer
outros.
NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo cabos, conectores, suportes,
programas de configuração, licenças, se for o caso, ou quaisquer outros que se
façam necessários.
5.2. Os equipamentos ofertados deverão ser originais, novos e de primeiro uso,
devendo, ainda, estar acondicionados em embalagens originais, devidamente
lacradas, que garantam sua integridade, desde o transporte até seu uso e rotuladas
conforme a legislação em vigor, trazendo externamente dados de identificação,
marca e modelo, procedência, número do lote e data de fabricação.
5.3. Os equipamentos deverão, ainda, conter sua documentação técnica completa e
atualizada, compreendendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, em
Língua Portuguesa do Brasil.
5.3.1. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo
aceitas cópias de qualquer tipo.
5.4. Os equipamentos ofertados deverão ter garantia contra defeitos de fabricação e
atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.
5.4.1. O Fabricante/fornecedor deverá garantir que os equipamentos fornecidos
estão isentos de defeitos de materiais, fabricação e/ou mão de obra, através de
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CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE.
5.5. O objeto deste Termo de Referência deverá possuir garantia de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento definitivo.
5.6. Durante a fase de aceitabilidade no curso do certame, o Pregoeiro se
reserva o direito de solicitar o catálogo com as descrições/especificações
do(s) equipamento(s) ofertado(s), a fim de garantir a sua qualidade e
aceitabilidade.
5.6.1. O prazo para apresentação do catálogo, quando solicitada, será no máximo de
01 (uma) hora. O prazo será contado a partir da solicitação feita pelo Pregoeiro
durante a sessão pública do Pregão Eletrônico.
5.7. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a referida análise do
catálogo.
5.8. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a Licitante os
motivos da não aceitação, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder com o
envio de outro catálogo para análise, no prazo máximo de 01 (uma) hora.
5.9. Os equipamentos devem ser fornecidos em conformidade com o estabelecido
pelo INMETRO, no Edital e seus anexos, a fim de garantir a sua qualidade.
5.10. A aquisição será efetuada por pregão eletrônico em conformidade com a
legislação pertinente.
6. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
6.1. As aquisições dos equipamentos serão solicitadas mediante emissão da nota de
empenho após a assinatura do contrato.
7. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
7.1. Os equipamentos deverão ser entregues na sede do CFA, situado SAUS Quadra
1, Bloco "L" – Brasília/DF na CEIRP, no horário compreendido de 9 às 11:30 e das 14
às 17:30 horas.
7.2. Caberá a Contratada arcar com as despesas de embalagem e frete dos
equipamentos a serem entregues ou substituídos, se for o caso.
7.2.1. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto e
em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da Nota Fiscal.
7.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
7.4. O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo
aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas
partes nos ensaios, assim como outras razões que o fornecedor possa controlar,
prevenir, contornar ou remediar.
7.4.1. Caso venha ocorrer atraso no prazo de entrega, a CONTRATADA deverá,
obrigatoriamente, enviar, juntamente com o documento de cobrança, justificativa
pelo atraso. A justificativa será analisada pelo CFA que decidirá a aplicação ou não da
multa. O não envio da justificativa significará a concordância da CONTRATADA com a
multa.
7.5. A multa por atraso na entrega do equipamento será representada por uma
percentagem dos valores totais ou parciais do fornecimento e será calculada pela
fórmula abaixo, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do fornecimento:
I = 0,25 x A, onde:
I = Percentagem representativa da multa;
A = Atraso em dias corridos.
8. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
8.1. Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
8.1.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade;
8.1.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
8.2. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
8.2.1. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à parte
visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não havendo
irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
8.2.2. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos equipamentos fornecidos.
8.3. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a CONTRATADA os
motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder com a retirada do(s)
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BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder com a
substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
8.4. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do
produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
9. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ESTIMADA
9.1. A estimativa global para a presente licitação é de R$ 88.129,46 (oitenta e oito mil
cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos).
9.2. O quantitativo total estimado deverá ser considerado para efeito de
formação de preço.
9.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços serão suportadas pela
Dotação Orçamentária nº 6.2.2.1.1.02.01.03.001.
10. DO PAGAMENTO
10.1. Pela perfeita entrega do(s) equipamento(s) licitados e adquiridos, o CFA
efetuará o pagamento a CONTRATADA, após a apresentação de Nota Fiscal ou Fatura
que será devidamente atestada  pela unidade responsável do CFA.
10.1.1. O atesto da nota fiscal pela unidade responsável, apenas ocorrerá após o
recebimento definitivo, ou seja, após a entrega e conferência do(s) equipamento(s)
adquirido(s) sem defeito.
10.2. Nos casos em que a Contratada, com a devida comprovação, seja obrigada a
emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a apresentação dos documentos de
cobrança deverá ser em conformidade com o Protocolo ICM 42, de 09 de julho de
2010, com suas alterações posteriores, que estabelece a obrigatoriedade da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
10.3. Antes de cada pagamento, a Contratante verificará a regularidade da
Contratada perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF),
por meio de consulta on-line ao sistema ou outro meio, devendo seu resultado ser
impresso e juntado ao processo de pagamento.
10.3.4. O pagamento ficará subordinado à comprovação, por parte da Contratada,
da manutenção de todas as condições de habilitação, aí incluídas a regularidade fiscal
para com o FGTS e a Fazenda Federal, com o objetivo de assegurar o cumprimento
do art. 2º da Lei nº 9.012/95 e artigos 29 (incisos III e IV) e 55 (inciso XIII) da Lei
8.666/93.
10.4. O CFA fica obrigado a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, a
CSLL, a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP que são reguladas pela Instrução
Normativa nº 1234/12/SRF;
10.4.1. Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração
de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução
Normativa nº 1234/12/SRF. A declaração deverá ser apresentada no ato da entrega
da nota fiscal.
10.5. Caberá a Contratada, caso sejam encontradas divergências na documentação
de cobrança, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos
valores contestados pelo CFA, que serão pagos futuramente sem incidência de juros
ou multa. Neste caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partis
da nova emissão.
10.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e
sua apuração se fará desde a data do seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes
fórmulas:

I = TX/100
     365

EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
VP = Valor da parcela em atraso;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento;
EM = Encargos moratórios
10.7. A contratada poderá exercer o direito de cobrança dos encargos moratórios
mencionados acima no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de preclusão.
11. DO REAJUSTE
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11.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1. Entregar os equipamentos em conformidade com o estabelecido no Edital e
seus Anexos, em prazo não superior ao máximo estipulado.
12.2. Substituir o(s) equipamento(s) que esteja(m) desconforme(s) com o
estabelecido no Edital e seus Anexos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas.
12.3. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida
nas especificações, em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo e
legal.
12.4. Apresentar documento fiscal especificando todos os produtos fornecidos, com
indicação de preços unitários e total.
12.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
CONTRATANTE.
12.6. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo
esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CFA
13.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA.
13.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas
nos produtos fornecidos.
13.3. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos
equipamentos fornecidos.
13.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas.
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1. A aquisição dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada pela CEIRP do
CFA, coordenada pelo Sr. Felipe Cesar Penteado Lima Miguel, através de proposto
devidamente designado.
Responsável pela elaboração do Termo de referência.
 

Felipe Penteado

Coordenador Geral da CEIRP

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 27/08/2018, às 11:17, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0208876 e o código CRC
F667BEA2.

 

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0208876
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-
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Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 36/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA LICITEC
TECNOLOGIA EIRELI - EPP .
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número
16.628.132/0001-00, estabelecida na : Av. Getúlio Vargas n° 1.063 S201, Joinville -
SC, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada
por sua Sócia Gerente Srª. Eliana Gabriela Perez Alvarez, Brasileira, casada, portadora
da CI-RG nº3.138.050, inscrita no CPF/MF sob o nº : 048.545.529-30, conforme
procuração, que confere aos qualificados poderes para representá-la na assinatura
do contrato, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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1 2
Wall Mount Brackets for Smaller
Speakers (Pair) Marca YAMAHA
modelo BWS20-190

705,00 1.410,00

11 1 Chaveador Kvm Hdmi USB Marca
SIIG modelo CE-KV0612-S1 1.453,00 1.453,00

15 1 Chave Híbrida 2 linhas Marca
BIQUAD modelo ALO 2 1.500,00 1.500,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 4.363,00

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem;
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7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por
negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do
orçamento próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 4.363,00 (quatro mil
trezentos e sessenta e três reais) , cujo pagamento deverá ser feito após a
apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2. O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data
do atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe
Cesar Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar
para fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa
de Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato
será de responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado
Lima Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E
DA ENTREGA
6.1. O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será
de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos
softwares por parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57,
inciso II.
6.2. Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
6.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
6.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
6.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
6.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
6.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
6.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
6.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
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6.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2. Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a
contratada ficará isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado
de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão
ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5. Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do
contraditório e da ampla defesa.
7.6. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais
sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis,
contados a partir da data em que tomar ciência.
7.7. Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado
deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.
7.8. A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a
possibilidade da responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos
causados à Administração Pública.
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos
previstos no art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne
duvidoso o cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a
garantia de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela
devidos e reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos
causados à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
8.3.  
9. CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, o acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até
vinte e cinco por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1. O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou
transferência, no todo ou em parte.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou
questões provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI – EPP
Eliana Gabriela Perez Alvarez
Sócia Gerente
CPF nº 048.545.529-30
 
TESTEMUNHAS:
Felipe Cesar Penteado Lima Miguel
Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:07, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:15, conforme
horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA GABRIELA PEREZ
ALVAREZ, Usuário Externo, em 10/10/2018, às 15:23, conforme horário
oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 10/10/2018, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0219452 e o código CRC
87951D03.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0219452
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CONTRATO Nº 37/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA HOLIDAY
COMERCIAL EIRELI.
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
HOLIDAY COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número
27.988.786/0001-53, estabelecida na Rua Aurora, 182 - 1º andar, sobreloja 11 -
Santa Efigênia, São Paulo - SP, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste
ato representada por sua Proprietária Millena Fernandes de Jesus, Brasileira,
solteira, portadora da CI-RG nº 50.212.851-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº :
464.627.278-45, conforme procuração, que confere aos qualificados poderes para
representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO VALOR
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNITÁRIO
(R$) TOTAL (R$)

9 2

INTERFACE DE ÁUDIO USB
(PLACA DE
SOM),Descrição:interface de
áudio de alta qualidade, que grava
em 24-bit/96kHz. M-Track MKII
conta com duas combo-entradas
XLR/1/4’’ (TSR-P10),com
phantom power para conectar
microfones condensadores e
instrumentos. Seu chassi é de
metal resistente, sendo
alimentada via USB; Quantidade:
02 (dois) unidades,
Características Mínimas; Entradas
para Microfones:12 (XLR
Balanceadas)Resposta de
Frequência:20 kHz (+/- 0.1
dB);Entradas Line:12 (1/4" [6.35
mm] TRS Balanceadas);Inst Input
1 e 2 (1/4" [6.35 mm] TS
Desbalanceada)Saídas Principais,
L e R (Impedância-Balanceada
1/4" [6.35 mm] TRS)Alimentação:
USB.Tamanho (H x W x D):52.58
x 238.76 x 123.19 mm;Peso:
1.04 kg.Informações
importantes:1. Fica definido como
exemplo que atende às
características citadas no item 4.1
(ITEM 9) o modelo: MTrack Plus II
– M-Áudio;2. A licitante deverá
ofertar equipamento SIMILAR ou
SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência
citado. (o modelo sugerido está
fora de linha) Marca: Presonus
Modelo: Audio box USB 96

991,75
 

1.983,50
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 1.983,50

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
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3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem;
7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por

negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 1.983,50 (um mil
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), cujo pagamento deverá ser
feito após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2 O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe Cesar
Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar para
fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato será de
responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E DA
ENTREGA
6.1 O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será de 12

Contrato 37 (0219532)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 31



(doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos softwares por
parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.
6.2 . Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
2.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
2.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
2.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
2.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
2.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
2.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
2.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
2.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2 Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5 Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa.
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7.6 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
7.7 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-
se dele o valor das entregas aceitas.
7.8 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia
de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e
reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões
provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
HOLIDAY COMERCIAL EIRELI - ME
Millena Fernandes de Jesus
Proprietária
CPF nº 464.627.278-45
 
TESTEMUNHAS:

Felipe Cesar Penteado Lima Miguel

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:07, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:15, conforme
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horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por MILLENA FERNANDES DE JESUS,
Usuário Externo, em 08/10/2018, às 15:18, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 10/10/2018, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0219532 e o código CRC
BED27E7C.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0219532
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 38/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA BERGAMO E
CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME.
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
sob o número 11.195.926/0001-04, estabelecida na Av. república Argentina, 452 -
conjunto 1108 - andar 11, Água Verde, Cep 80240-210, Curitiba - PR , que
apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato
representada por sua Representante legal Michelle Caroline de Lima Cavalcante,
Brasileira, portadora da CI-RG nº 8.049.418-1 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº :
028.685.729-44, conforme procuração, que confere aos qualificados poderes para
representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

3 2

8ª geração do Processador
Intel® Core™ i7-8700
Windows 10 Home Single
Language
16GB, DDR4, 2400MHz
Disco rígido de 2TB (7200 RPM)
+ 256GB SSD

Placa de vídeo NVIDIA® GTX
1060 de 6GB.

Windows 10 Home Single
Language, teclado e mouse
KM636 sem fio.

Marca: GMPC

Modelo: Gamer

7.550,00
 

15.100,00
 

6 1

Processador Intel® Core™ i7-
5500U Dual Core 2.4 GHz com
Turbo Max até 3.0 GHz
Sistema operacional Windows 10
Home Single Language
Unidade óptica Gravador de
DVD/CD
Leitor de cartão SD, SDHC, SDXC
Conexão Bluetooth Sim
Memória RAM 8 GB DDR3L
Expansão da memória até 16 GB
Disco rígido (HD) 1 TB SATA 5400
RPM

Marca: VAIO

Modelo: Positivo

3.999,00 3.999,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 19.099,00

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
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3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem;
7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por

negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 19.099,00 (dezenove
mil noventa e nove reais), cujo pagamento deverá ser feito após a apresentação da
Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2 O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe Cesar
Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar para
fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato será de
responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E DA
ENTREGA
6.1 O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será de 12
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(doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos softwares por
parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.
6.2 . Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
2.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
2.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
2.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
2.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
2.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
2.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
2.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
2.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2 Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5 Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa.
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7.6 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
7.7 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-
se dele o valor das entregas aceitas.
7.8 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia
de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e
reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões
provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME
Michelle Caroline de Lima Cavalcante
Representante Legal
CPF nº 028.685.729-44
 
TESTEMUNHAS:

Felipe Cesar Penteado Lima Miguel

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:13, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:16, conforme
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horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 10/10/2018, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE CAROLINE DE LIMA
CAVALCANTE, Usuário Externo, em 18/10/2018, às 20:31, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0219553 e o código CRC
98018FEE.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0219553
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 40/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA JEAN ALEXANDRE
WENDLER DE MORAIS - ME.
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 27.130.609/0001-31, estabelecida na RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01
– ALTO DA XV, GUARAPUAVA/PR que apresentou os documentos exigidos por lei,
neste ato representada por seu Proprietário JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS, Brasileiro, solteira, portadora da CI-RG nº 12.340.577-3 SSP/PR, inscrita no
CPF/MF sob o nº : 078.997.579-32, conforme contrato, que confere aos qualificados
poderes para representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada
simplesmente CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO VALOR
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNITÁRIO
(R$) TOTAL (R$)

14 01

amplificador de Fone de Ouvido
de baixo custo, de 8 canais, com
um par de entradas principais
individuais. H á ins individuais
diretos, medidores, controles de
volume e dois fones de ouvido
para cada um dos canais de
saída de fone de ouvido 8.
Canais: - 8 canais estéreo
independentes em uma unidade
rack Dimensões: 44,5 x 482,6 x
217 mm. Entradas: - 2 entradas
estéreo MAIN IN 1 e 2, com filtro
HF, servo balanceada,
conectores 1/4" TRS, nível
máximo de entrada 16 dBu -
Impedância de entrada
balanceada 40 k Ohms,
desbalanceada 20 k Ohms - 8
entradas estéreo DIRECT IN (1
para cada canal) Frequência:
Resposta de frequência de 10 Hz
a 150 kHz +/- 3 dB Peso: 2,35
kg. Informação adicional: - 2
saídas estéreo para fones de
ouvido por canal (1 no painel
frontal, 1 no painel traseiro), com
impedância total mínima de 100
Ohms por canal - Botão
mono/stereo por canal - Medidor
do nível de saída com 8 LEDs por
canal - Nivel máximo de saída
+24dBm em 100 Ohms -
Alimentação 120 ou 230 V - 50 -
60 Hz Informações importantes:
5. Fica definido como exemplo
que atende às características
citadas no item 4.1 (ITEM 14) o
modelo: Power Play HA8000 –
Behringer 6. A licitante deverá
ofertar equipamento SIMILAR ou
SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência
citado.

1.289,99
 

1.289,99
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 1.289,99

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
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para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a

situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem;
7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por

negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 1.289,99 (um mil
duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), cujo pagamento deverá
ser feito após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2 O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe Cesar
Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar para
fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato será de
responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
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responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E DA
ENTREGA
6.1 O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será de 12
(doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos softwares por
parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.
6.2 . Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
2.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
2.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
2.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
2.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
2.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
2.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
2.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
2.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2 Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão ser
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aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5 Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa.
7.6 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
7.7 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-
se dele o valor das entregas aceitas.
7.8 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia
de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e
reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões
provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME
Jean Alexandre Wendler de Morais
Proprietário
CPF nº 078.997.579-32
 
TESTEMUNHAS:

Felipe Cesar Penteado Lima Miguel

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros
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Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:16, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:16, conforme
horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jean Alexandre Wendler de
Morais, Usuário Externo, em 05/10/2018, às 21:52, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 10/10/2018, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0219689 e o código CRC
25A9B2EA.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0219689
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 41/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA LENI S SILVA DE
LUCENA - ME.
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
LENI S SILVA DE LUCENA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número
21.142.448/0001-10, estabelecida na R. Gaspar Fernandes, 191 – sala 91-A – CEP
01549-000 – São Paulo-SP, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste
ato representada por sua Proprietária Leni Severina Silva de Lucena,
Brasileira, portadora da CI-RG nº 29.817.844-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº :
296.565.688-00, conforme contrato, que confere aos qualificados poderes para
representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO VALOR
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNITÁRIO
(R$) TOTAL (R$)

12 1
Software multipista para edição e
sonorização de conteúdo, Sony
Vegas Pro, fabricante Magix.
Entrega via download.

3.211,13
 

3.211,13
 

13 2
Software para gravação e edição
simples, Sound Forge, fabricante
Magix. Entrega via download.

2.367,49 4.734,98

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 7.946,11

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem;
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7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por
negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 7.946,11 (sete mil
novecentos e quarenta e seis reais e onze centavos) , cujo pagamento deverá ser
feito após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2 O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe Cesar
Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar para
fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato será de
responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E DA
ENTREGA
6.1 O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será de 12
(doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos softwares por
parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.
6.2 . Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
2.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
2.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
2.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
2.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
2.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
2.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
2.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
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2.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2 Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5 Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa.
7.6 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
7.7 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-
se dele o valor das entregas aceitas.
7.8 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia
de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e
reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões
provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
LENI S SILVA DE LUCENA - ME
Leni Severina Silva de Lucena
Proprietária
CPF nº 296.565.688-00
 
TESTEMUNHAS:

Felipe Cesar Penteado Lima Miguel

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:16, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:16, conforme
horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Leni Severina Silva de Lucena,
Usuário Externo, em 08/10/2018, às 14:40, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 10/10/2018, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0219712 e o código CRC
81CAC419.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0219712
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 42/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA META PLURAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E
INFORMÁTICA LTDA.
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda sob o número 09.196.543/0001-09, estabelecida na SHIS QI
11 Bloco P Sala 201, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.625-650, que apresentou os
documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu Representante Legal,
Sra. Anna Carolina Carvalho Pedroso de Albuquerque, Brasileira, Solteira, portadora
da CI-RG nº 1.268.213, inscrita no CPF/MF sob o nº 785.063.011-49, conforme
Contrato, que confere aos qualificados poderes para representá-la na assinatura do
contrato, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

12 1

Software de gerenciamento para
Provedores de hospedagem de
rádios Descrição Software de
gerenciamento para Provedores
de hospedagem de rádio a nível
nacional e internacional. Painel de
controlo que permite que
controle a sua radio de uma
maneira simples, eficaz e segura!
Permite que efectue a gestão da
sua radio controlando o AutoDJ e
as respectivas playlists que
tocarão de forma automática
quando pretender. O envio das
músicas para o servidor poderá
ser realizado via FTP ou através
do pratico gestor de ficheiros.
Quantidade 01 (um) unidades
Características Mínimas
Servidores topo de gama alojados
na nossa infra-estrutura Nacional
Interface em PORTUGUÊS Mini
Web Player integrado Stream
Local e Remoto, AutoDJ Gestão
de Audioteca e Playlists Gestor de
Ficheiros e acesso FTP Formulário
para "Discos Pedidos" Stream
Shoutcast Página local com
integração de capas "Amazon
Covers" e Google Maps Código
html para colocar numa página
fora do servidor de Stream
Estatísticas detalhadas de
ouvintes e localização Música
"On-Demand", "Top-Ten"
Provedoras de hospedagem de
rádios Seleção Serviço, Tipo de
estações (rádios) você deseja
hospedar: SHOUTcast/IceCast
Capacidade Hospedagem,
Número de estações (rádios) que
você pode hospedar: Mais de 25
rádios Seu pacote: Licenciado
para: Uso em 1 (um) servidor
dedicado ou VPS

Máx. de ouvintes: Ilimitado Máx.
de rádios: Rádios ilimitadas
Suporte via email: 12 Meses
Termo Pgmto.: Pagamento Único
(Uma Vez) Atualizações: 12
Meses Serviço de Instalação: Sim
Personalização: Permitido

Marca: Centova

Modelo: Software Centova Cast

3.656,00
 

3.656,00
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 3.656,00

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
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fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem;
7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por

negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 3.656,00 (três mil
seiscentos e cinquenta e seis reais), cujo pagamento deverá ser feito após a
apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
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4.2 O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe Cesar
Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar para
fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato será de
responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E DA
ENTREGA
6.1 O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será de 12
(doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos softwares por
parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.
6.2 . Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
2.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
2.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
2.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
2.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
2.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
2.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
2.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
2.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
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seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2 Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5 Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa.
7.6 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
7.7 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-
se dele o valor das entregas aceitas.
7.8 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia
de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e
reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões
provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
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META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA
LTDA

Sra. Anna Carolina Carvalho Pedroso de Albuquerque

Representante Legal

CPF nº 785.063.011-49

 
TESTEMUNHAS:

Felipe Cesar Penteado Lima Miguel

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:16, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:17, conforme
horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Anna Carolina Pedroso de
Albuquerqe, Usuário Externo, em 05/10/2018, às 11:47, conforme horário
oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 10/10/2018, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0219793 e o código CRC
5D6F7DDB.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0219793
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 43/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA PORTELA
LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELLI.
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 16.911.267/0001-70, estabelecida na Rua Jacob Ferrarini 179, CNJ. 02,03 e
04, Jardim Graciosa, Campina Grande do Sul - PR, que apresentou os documentos
exigidos por lei, neste ato representada pelo seu Representante Legal Sr. João
Arnaldo Portela, Brasileiro, portador da CI-RG nº 10.132.299-8/SESP/PR, inscrito no
CPF/MF sob o nº : 067.805.429-03, conforme procuração, que confere aos
qualificados poderes para representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante
designada simplesmente CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO VALOR
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNITÁRIO
(R$) TOTAL (R$)

10 2

INTERFACE DE ÁUDIO USB
(PLACA DE
SOM),Descrição:interface de
áudio de alta qualidade, que grava
em 24-bit/96kHz. M-Track MKII
conta com duas combo-entradas
XLR/1/4’’ (TSR-P10),com
phantom power para conectar
microfones condensadores e
instrumentos. Seu chassi é de
metal resistente, sendo
alimentada via USB; Quantidade:
02 (dois) unidades,
Características Mínimas; Entradas
para Microfones:12 (XLR
Balanceadas)Resposta de
Frequência:20 kHz (+/- 0.1
dB);Entradas Line:12 (1/4" [6.35
mm] TRS Balanceadas);Inst Input
1 e 2 (1/4" [6.35 mm] TS
Desbalanceada)Saídas Principais,
L e R (Impedância-Balanceada
1/4" [6.35 mm] TRS)Alimentação:
USB.Tamanho (H x W x D):52.58
x 238.76 x 123.19 mm;Peso:
1.04 kg.Informações
importantes:1. Fica definido como
exemplo que atende às
características citadas no item 4.1
(ITEM 9) o modelo: MTrack Plus II
– M-Áudio;2. A licitante deverá
ofertar equipamento SIMILAR ou
SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência
citado. (o modelo sugerido está
fora de linha) Marca: Presonus
Modelo: Audio box USB 96

1.345,69
 

2.691,38
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 2.691,38

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
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3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem;
7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por

negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 2.691,38 (dois mil
seiscentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) , cujo pagamento deverá
ser feito após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2 O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe Cesar
Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar para
fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato será de
responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E DA
ENTREGA
6.1 O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será de 12
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(doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos softwares por
parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.
6.2 . Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
2.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
2.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
2.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
2.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
2.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
2.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
2.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
2.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2 Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5 Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa.
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7.6 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
7.7 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-
se dele o valor das entregas aceitas.
7.8 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia
de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e
reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões
provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELLI
Sr. João Arnaldo Portela
Representante Legal
CPF nº 067.805.429-03
 
TESTEMUNHAS:
Felipe Cesar Penteado Lima Miguel
Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:16, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:17, conforme
horário oficial de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por João Arnaldo Portela, Usuário
Externo, em 10/10/2018, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 19/10/2018, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0219802 e o código CRC
70104FF7.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0219802
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 44/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA -EPP.
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA

VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número
27.975.551/0001-27, estabelecida na Q SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA
47 3 ANDAR SALA 31, Brasília – DF, CEP: 70.720-610, que apresentou os documentos
exigidos por lei, neste ato representada pelo seu Sócio Felipe Gonçalves Nova Costa,
Brasileiro, solteiro, portador da CI-RG nº 2.673.712 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o
nº : 029.555.641-25, conforme contrato, que confere aos qualificados poderes para
representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA.

 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:

VALOR VALOR
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

4 1
Microcomputador HP 400 G4 SFF

(3AF45LA – Intel Core i5-
7500/8GB/1TB/WIN10)

4.015,00
 

4.015,00
 

5 1

Servidor Lenovo TS150

(70UBA008BN-Xeon 4c E3 1225v6
3.3ghz/1x8gb/ 1tb/Raid 0-1-10-5) +
2x HD 1Tb (4XB0G88755) + Licença
WinServer 2016  (P73-07108)

8.823,00 8.823,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 12.838,00

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
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6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em
perfeita ordem;

7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por
negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 12.838,00 (doze mil
oitocentos e trinta e oito reais) , cujo pagamento deverá ser feito após a
apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2 O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe Cesar
Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar para
fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato será de
responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E DA
ENTREGA
6.1 O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será de 12
(doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos softwares por
parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.
6.2 . Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
2.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
2.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
2.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
2.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
2.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
2.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
2.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
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obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
2.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2 Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5 Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa.
7.6 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
7.7 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-
se dele o valor das entregas aceitas.
7.8 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia
de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e
reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões
provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA -EPP
Felipe Gonçalves Nova Costa
Sócio
CPF nº 029.555.641-25
 
TESTEMUNHAS:
Felipe Cesar Penteado Lima Miguel
Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:16, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:17, conforme
horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 10/10/2018, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE GONÇALVES NOVA DA
COSTA, Usuário Externo, em 16/10/2018, às 17:22, conforme horário oficial
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0220152 e o código CRC
8B04E882.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0220152
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 45/2018/CFA

PROCESSO Nº 476900.004021/2018-38

 

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA TC COMÉRCIO
EIRELI.
 

CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49, daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
TC COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número
29.284.782/0001-10, estabelecida na Avenida dos Engenheiros, 431, sala 609 –
Manacás – Belo Horizonte -Minas Gerais – Brasil –CEP: 30.840-563, que apresentou
os documentos exigidos por lei, neste ato representada por sua Representante Legal
Márcia Tenório de Oliveira, Brasileira, solteira, portadora da CI-RG nº MG12586418
SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 055.441.866-50, conforme contrato, que
confere aos qualificados poderes para representá-la na assinatura do contrato, daqui
por diante designada simplesmente CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE COMPRA, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada
por preço global, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, atualizadas; nos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e
subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de
abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 23/2018, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, doravante designado meramente edital, e nos autos do processo nº
476900.004021/2018-38, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações.
1.2. Especificações do Objeto.

 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO VALOR

Contrato 45 (0220175)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 69



ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNITÁRIO
(R$) TOTAL (R$)

2 10

PEDESTAL MICROFONE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
–Compatível com diversos
modelos de
microfone;
–Com ajuste de ângulo e altura;
–Pode ser colocado em mesas
ou balcões,
apropriado para conferências,
discussões e
apresentações;
–Base redonda com peso para
segurar o
microfone;
–Produto desmontável, fácil de
transportar;
–Material: ABS e Metal
CARACTERÍSTICAS:
Altura Mínima: 25 Cm
Altura Máxima: 35 Cm
Largura da Base: 11,7 Cm
MARCA:
TOMATE
Modelo / Versão: MTG025

154,95
 

1.549,50
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 1.549,50

NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a
entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).

NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente
legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
2.1. Da Contratante

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto
da nota fiscal/fatura;

4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
5. Fornecer os arquivos em PDF de alta resolução;
6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
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7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução
do(s) serviço(s).

2.2. Da Contratada

1. Nomear preposto para acompanhamento da entrega do material , que deverá
seguir as orientações demandadas pelo CFA;

2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação
desta Licitação;

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

4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em

perfeita ordem;
7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por

negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do objeto;

8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

9. Entregar nos prazos e condições especificados;
10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades

apontadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada no Elemento de Despesa n°
6.2.2.1.1.02.01.03.001.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 1.549,50 (um mil
quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) , cujo pagamento deverá
ser feito após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2 O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do
atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade do Sr. Felipe Cesar
Penteado Lima Miguel, Coordenador da CEIRP. A contratada deverá comprovar para
fins de pagamento a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da
União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União).
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato será de
responsabilidade do CONTRATANTE, através do Sr. Felipe Cesar Penteado Lima
Miguel,Coordenador da CEIRP, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E GARANTIA E DOS PRAZOS E DA
ENTREGA
6.1 O período de vigência, bem como da garantia, dado pelo fabricante, será de 12
(doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo e testes dos softwares por
parte do CFA, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.
6.2 . Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
2.2.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
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2.2.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
2.2.3. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
2.2.4. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não
havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
2.2.5. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
2.2.6. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a
CONTRATADA os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder
com a retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação
de proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.
2.2.7. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade
do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
2.2.8. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

1. Advertência, a partir do primeiro dia de atraso, caso não tenha justificativa pelo
CONTRATADO;

2. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;

3. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de
atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou
reparação; e;

4. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão
causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, conforme Deliberação nº. 253,
de 02/08/2006, publicada no D.O.U.,Seção I pág. 72/73, de 09/08/2006,

6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 licitante vencedora ressarcir a
LICITANTE dos prejuízos resultantes.

7.2 Se o atraso ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas acima.
7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão do direito de
licitar, a licitante vencedora será descredenciada perante aquele Sistema por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
7.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 7.1 poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia da licitante
vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme § 2º
do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
7.5 Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa.
7.6 As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
7.7 Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-
se dele o valor das entregas aceitas.
7.8 A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da
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responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no
art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia
de execução para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e
reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou questões
provenientes do presente contrato.
 
E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
 
CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49
 
CONTRATADA:
TC COMÉRCIO EIRELI
Márcia Tenório de Oliveira
Representante Legal
CPF nº  055.441.866-50
 
TESTEMUNHAS:
Felipe Cesar Penteado Lima Miguel
Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 04/10/2018, às 17:16, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 04/10/2018, às 17:17, conforme
horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA TENÓRIO DE OLIVEIRA,
Usuário Externo, em 08/10/2018, às 09:11, conforme horário oficial de
Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 19/10/2018, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0220175 e o código CRC
5427BD36.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0220175

Contrato 45 (0220175)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 74

https://sei.cfa.org.br/conferir


160 ISSN 1677-7069 3 Nº 198, segunda-feira, 15 de outubro de 2018

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 05302018101500160

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018

Repetição

Processo: 0001309-57.2018.4.03.8002. Objeto: Contratação de
empresa para execução de serviços de desinsetização, descupinização,
desratização e controle de escorpiões. Obtenção do edital: a partir de
15/10/2018, às 15h00, no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br ou na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira,
128, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. Informações
adicionais: compras_ms@trf3.jus.br ou (67) 3320-1113/1249, das
11h00 às 18h00. Recebimento das propostas: até 31/10/2018, às
11h30, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das
propostas: 31/10/2018, às 11h30. Observar o horário de Brasília.

Campo Grande, MS, 8 de outubro de 2018
MICHELE LOPES DE VASCONCELOS

Pregoeira

4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 1/2018

PA nº 12.3.000074715-7; Convenentes: JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA-JFSC, CNPJ nº
05.427.319/0001-11, e a SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANÇA PÚBLICA-SSP, CNPJ nº 82.951.294/0001-00.
Objeto: disponibilizar à JFSC, o acesso ao banco de dados do Sistema
Integrado de Veículos da SSP, para fins exclusivos de consultas.
Vigência: 60 meses a partir de sua publicação. Assinatura:
12/03/2018.

5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Empenho de despesa; Tipo: Ordinário; Processo: 902-
39.2018.4.05.7600; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada:
Roberto Saraiva Mendes Brito - ME; Empenho: 2018NE000722 de
09/10/2018, no valor de R$ 8.235,87; Objeto: Aquisição de portas
tipo Paraná; Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 27/2018 da JFCE,
itens 1 e 2; Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento
de Despesa: 3390.30.

DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2016;
Processo: 3687-71.2018 e 1721/2016; Contratante: Justiça Federal
no Ceará; Contratada: Gralha Elevadores Ltda.; Objeto:
Prorrogação prazo de vigência por 12 meses, a contar de
16/10/2018, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93;
Data Ass.: 10/10/2018; Signatários: Pela Contratante, Dr. José
Eduardo de Melo Vilar Filho, Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro,
e pela Contratada, Sr. Gilberto Sales Costa, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018

A Justiça Federal no Ceará torna pública a abertura da
licitação abaixo: OBJETO: Aquisição de equipamentos fotográficos
e de áudio, para esta Seção Judiciária. DATA DE ABERTURA:
25/10/2018 às 10:00 horas (horário de Brasília). LOCAL DE
ABERTURA DO PREGÃO: Sala da Seção de Licitações, na Praça
General Murilo Borges, 1, Edifício Raul Barbosa, 8º andar, Centro,
Fortaleza/CE. CEP 60.035-210. Endereço eletrônico:
p r e g o e i r o @ j f c e . j u s . b r.

O edital estará disponível na internet, nos endereços
www.jfce.jus.br/transparênciapública/licitações e
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou na sala da Seção de
Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira, no horário das
09:00h às 17:00h.Informações pelo telefone: (85) 3521-2625.

Fortaleza, 11 de outubro de 2018.
ELIAS JOSÉ DE SOUZA

Pregoeiro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018 - UASG 90009

Nº Processo: 87/2018. Objeto: Registro de Preços para contratação de
empresa especializada em serviços de teste e recarga de extintores de
incêndio, com substituição de peças defeituosas eventualmente
encontradas nos equipamentos instalados na Justiça Federal em
Pernambuco.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 15/10/2018 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h50. Endereço: Av. Recife, 6250.
Jiquiá . Recife Pe, Jiquiá - Recife/PE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 9 0 0 0 9 - 5 - 0 0 0 2 6 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/10/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOAO BATISTA OLIVEIRA DA CUNHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/10/2018) 90009-00001-2018NE000205

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 - UASG 90009

Nº Processo: 80/2018. Objeto: Fornecimento de água mineral para
registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, destinada ao
edifício-sede, sede dos Juizados Especiais Federais e Subseção
Judiciária de Jaboatão dos Guararapes. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 15/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Av. Recife, 6250. Jiquiá . Recife Pe, Jiquiá - Recife/PE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 9 0 0 0 9 - 5 - 0 0 0 2 7 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/10/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOSE IVAN BARBOSA DE MELO FERRAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/10/2018) 90009-00001-2018NE000205

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2018-JF/RN

OBJETO: Serviços de Engenharia para substituição de centrais de ar
condicionado do edifício sede, inclusive com fornecimento de
materiais necessários. CONTRATADA: REFRILINE
REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. CNPJ: 02.947.911/0001-56. PA
000717-80.2017.4.05.7100 - JFRN. Pregão Eletrônico nº 21/2018 -
JFRN. PTRES: 096903. ED 339039-16. NE: 2018NE000886, V.
TOTAL: R$ 131.450,00. VIGÊNCIA: 10/10/2018 A 25/04/2019.
Assinado: 10/10/2018. Pela Contratante, Juiz Federal Marco Bruno
Miranda Clementino, Diretor do Foro e pela Contratada, Sr. Adáurio
Almeida.

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº
8.666/93 e disposições legais pertinentes; CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA
CAU/BA, CNPJ/MF 15.158.665/0001-03; CONTRATADA:
EXPRESSLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., CNPJ/MF
02.464.494/0001-90; OBJETO CONTRATO: contrato de prestação
de serviços de recepção e copeiragem para atender necessidade do
CAU/BA, datado de 19/09/2013, conforme Pregão Presencial
001/2013; OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do contrato
originário por mais 90 (noventa) dias, em caráter excepcional,
passando seu termo final de 19/09/2018 para 19/12/2018, podendo
ser prorrogado por igual período, até o limite máximo de 90
(noventa) dias, ou ainda, ser rescindido antes do referido prazo, na
hipótese de conclusão do processo licitatório; VALOR: mantém-se
o valor mensal do contrato em R$ 10.891,71 (dez mil, oitocentos
e noventa e hum reais e setenta e hum centavos); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços Apoio
Administrativo Operacional; DATA DE ASSINATURA:
14/09/2018.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO BRASIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 43/2018

Processo: 105/2016. Contrato: 28/2016. 2º Termo Aditivo. Objeto:
prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e reajustar o valor
do contrato em 4,19% (quatro décimos e dezenove centésimos de
milésimos por cento) sobre o valor contratual atualizado, perfazendo
o valor global estimativo de R$ 36.713,22 (trinta e seis mil setecentos
e treze reais e vinte dois centavos). Fundamento legal: no art. 57,
inciso II e art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666, de 1993. Contratado (a):
MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME, CNPJ sob o
n° 13.336.262/0001-73. Assinaturas: pelo (a) Contratante: Andrei
Candiota da Silva, Gerente Geral e Eddi Yamamura, Gerente de
Orçamento e Finanças do CAU/BR; pelo (a) Contratado (a): Carlos
Eduardo Carvalho Monteiro, Sócio Administrador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 44/2018

Processo: 407/2015. Contrato: 27/2016. 3º Termo Aditivo. Objeto:
prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e aplicar o
reajuste de preços no percentual de 4,19% (quatro décimos e
dezenove centésimos por cento). Fundamento legal: no art. 57, inciso
II e art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666, de 1993. Contratado (a): TAFA
ENGENHARIA LTDA. - ME, CNPJ sob o n° 12.859.652/0001-65.
Assinaturas: pelo (a) Contratante: Andrei Candiota da Silva, Gerente
Geral e Eddi Yamamura, Gerente de Orçamento e Finanças do
CAU/BR; pelo (a) Contratado (a): Marcos Denes Da Silva Neiva,
Sócio Diretor.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO CEARÁ

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL
Nº 01/2018 E EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL.

Processo: 001/2018. Objeto: Esta chamada pública visa à
seleção de no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) proposta(s)
técnico-financeira(s) para elaboração de projetos de arquitetura e
complementares, quando necessários, de instalações prediais (elétrica,
hidráulica, sanitária, estruturas mistas) e orçamento sintético. A(s)
proposta(s) do(s) projetos de Assistência Técnica Habitacional de
Interesse Social (Athis), sendo tão somente de pessoa jurídica (PJ) de
Arquitetura e Urbanismo, deve(m) contemplar projeto arquitetônico
de construção, de reforma e/ou de ampliação para unidades
habitacionais enquadradas na Lei 11.888/08 que assegura às famílias
de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e
a construção de habitação de interesse social e no Plano Local de
Habitação de Interesse Social do Município (PLHIS). Edital e anexos
disponíveis: a partir da data de publicação do Extrato no D.O.U. a ser
fixados na sede do CAU/CE, Endereço: Av. Santos Dumont, 2626,
Edifício Plaza Tower, loja 15 e divulgados no site: www.cauce.gov.br.
A entrega das propostas: será até o dia 28/11/2018 às 23:59:59. Data
da Publicação do resultado da Chamada Pública: Até 05 (cinco) dias
úteis depois do resultado final. Outras informações podem ser obtidas
pelo e-mail: coord.athis2018@cauce.gov.br e pelo telefone (85) 3055-
6440, das 13h30min às 18h.

NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO
Presidente do Conselho de Arquitetura

e Urbanismo do Ceará.

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 36/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI -
EPP: Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação
para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 4.363,00 (quatro
mil trezentos e sessenta e três reais). Data da Assinatura: 10/10/2018.
Prazo de validade: 12 meses. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo
único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 37/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa HOLIDAY COMERCIAL EIRELI:
Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 1.983,50 (um mil
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Data da
Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12 meses. Fundamento
Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 40/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS - ME: Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e
iluminação para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a
garantia dos equipamentos, conforme especificações. Valor: R$
1.289,99 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove
centavos). Data da Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12
meses. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018

Repetição

Processo: 0001309-57.2018.4.03.8002. Objeto: Contratação de
empresa para execução de serviços de desinsetização, descupinização,
desratização e controle de escorpiões. Obtenção do edital: a partir de
15/10/2018, às 15h00, no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br ou na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira,
128, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. Informações
adicionais: compras_ms@trf3.jus.br ou (67) 3320-1113/1249, das
11h00 às 18h00. Recebimento das propostas: até 31/10/2018, às
11h30, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das
propostas: 31/10/2018, às 11h30. Observar o horário de Brasília.

Campo Grande, MS, 8 de outubro de 2018
MICHELE LOPES DE VASCONCELOS

Pregoeira

4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 1/2018

PA nº 12.3.000074715-7; Convenentes: JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA-JFSC, CNPJ nº
05.427.319/0001-11, e a SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANÇA PÚBLICA-SSP, CNPJ nº 82.951.294/0001-00.
Objeto: disponibilizar à JFSC, o acesso ao banco de dados do Sistema
Integrado de Veículos da SSP, para fins exclusivos de consultas.
Vigência: 60 meses a partir de sua publicação. Assinatura:
12/03/2018.

5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Empenho de despesa; Tipo: Ordinário; Processo: 902-
39.2018.4.05.7600; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada:
Roberto Saraiva Mendes Brito - ME; Empenho: 2018NE000722 de
09/10/2018, no valor de R$ 8.235,87; Objeto: Aquisição de portas
tipo Paraná; Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 27/2018 da JFCE,
itens 1 e 2; Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento
de Despesa: 3390.30.

DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2016;
Processo: 3687-71.2018 e 1721/2016; Contratante: Justiça Federal
no Ceará; Contratada: Gralha Elevadores Ltda.; Objeto:
Prorrogação prazo de vigência por 12 meses, a contar de
16/10/2018, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93;
Data Ass.: 10/10/2018; Signatários: Pela Contratante, Dr. José
Eduardo de Melo Vilar Filho, Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro,
e pela Contratada, Sr. Gilberto Sales Costa, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018

A Justiça Federal no Ceará torna pública a abertura da
licitação abaixo: OBJETO: Aquisição de equipamentos fotográficos
e de áudio, para esta Seção Judiciária. DATA DE ABERTURA:
25/10/2018 às 10:00 horas (horário de Brasília). LOCAL DE
ABERTURA DO PREGÃO: Sala da Seção de Licitações, na Praça
General Murilo Borges, 1, Edifício Raul Barbosa, 8º andar, Centro,
Fortaleza/CE. CEP 60.035-210. Endereço eletrônico:
p r e g o e i r o @ j f c e . j u s . b r.

O edital estará disponível na internet, nos endereços
www.jfce.jus.br/transparênciapública/licitações e
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou na sala da Seção de
Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira, no horário das
09:00h às 17:00h.Informações pelo telefone: (85) 3521-2625.

Fortaleza, 11 de outubro de 2018.
ELIAS JOSÉ DE SOUZA

Pregoeiro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018 - UASG 90009

Nº Processo: 87/2018. Objeto: Registro de Preços para contratação de
empresa especializada em serviços de teste e recarga de extintores de
incêndio, com substituição de peças defeituosas eventualmente
encontradas nos equipamentos instalados na Justiça Federal em
Pernambuco.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 15/10/2018 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h50. Endereço: Av. Recife, 6250.
Jiquiá . Recife Pe, Jiquiá - Recife/PE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 9 0 0 0 9 - 5 - 0 0 0 2 6 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/10/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOAO BATISTA OLIVEIRA DA CUNHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/10/2018) 90009-00001-2018NE000205

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 - UASG 90009

Nº Processo: 80/2018. Objeto: Fornecimento de água mineral para
registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, destinada ao
edifício-sede, sede dos Juizados Especiais Federais e Subseção
Judiciária de Jaboatão dos Guararapes. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 15/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Av. Recife, 6250. Jiquiá . Recife Pe, Jiquiá - Recife/PE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 9 0 0 0 9 - 5 - 0 0 0 2 7 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/10/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOSE IVAN BARBOSA DE MELO FERRAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/10/2018) 90009-00001-2018NE000205

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2018-JF/RN

OBJETO: Serviços de Engenharia para substituição de centrais de ar
condicionado do edifício sede, inclusive com fornecimento de
materiais necessários. CONTRATADA: REFRILINE
REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. CNPJ: 02.947.911/0001-56. PA
000717-80.2017.4.05.7100 - JFRN. Pregão Eletrônico nº 21/2018 -
JFRN. PTRES: 096903. ED 339039-16. NE: 2018NE000886, V.
TOTAL: R$ 131.450,00. VIGÊNCIA: 10/10/2018 A 25/04/2019.
Assinado: 10/10/2018. Pela Contratante, Juiz Federal Marco Bruno
Miranda Clementino, Diretor do Foro e pela Contratada, Sr. Adáurio
Almeida.

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº
8.666/93 e disposições legais pertinentes; CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA
CAU/BA, CNPJ/MF 15.158.665/0001-03; CONTRATADA:
EXPRESSLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., CNPJ/MF
02.464.494/0001-90; OBJETO CONTRATO: contrato de prestação
de serviços de recepção e copeiragem para atender necessidade do
CAU/BA, datado de 19/09/2013, conforme Pregão Presencial
001/2013; OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do contrato
originário por mais 90 (noventa) dias, em caráter excepcional,
passando seu termo final de 19/09/2018 para 19/12/2018, podendo
ser prorrogado por igual período, até o limite máximo de 90
(noventa) dias, ou ainda, ser rescindido antes do referido prazo, na
hipótese de conclusão do processo licitatório; VALOR: mantém-se
o valor mensal do contrato em R$ 10.891,71 (dez mil, oitocentos
e noventa e hum reais e setenta e hum centavos); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços Apoio
Administrativo Operacional; DATA DE ASSINATURA:
14/09/2018.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO BRASIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 43/2018

Processo: 105/2016. Contrato: 28/2016. 2º Termo Aditivo. Objeto:
prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e reajustar o valor
do contrato em 4,19% (quatro décimos e dezenove centésimos de
milésimos por cento) sobre o valor contratual atualizado, perfazendo
o valor global estimativo de R$ 36.713,22 (trinta e seis mil setecentos
e treze reais e vinte dois centavos). Fundamento legal: no art. 57,
inciso II e art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666, de 1993. Contratado (a):
MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME, CNPJ sob o
n° 13.336.262/0001-73. Assinaturas: pelo (a) Contratante: Andrei
Candiota da Silva, Gerente Geral e Eddi Yamamura, Gerente de
Orçamento e Finanças do CAU/BR; pelo (a) Contratado (a): Carlos
Eduardo Carvalho Monteiro, Sócio Administrador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 44/2018

Processo: 407/2015. Contrato: 27/2016. 3º Termo Aditivo. Objeto:
prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e aplicar o
reajuste de preços no percentual de 4,19% (quatro décimos e
dezenove centésimos por cento). Fundamento legal: no art. 57, inciso
II e art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666, de 1993. Contratado (a): TAFA
ENGENHARIA LTDA. - ME, CNPJ sob o n° 12.859.652/0001-65.
Assinaturas: pelo (a) Contratante: Andrei Candiota da Silva, Gerente
Geral e Eddi Yamamura, Gerente de Orçamento e Finanças do
CAU/BR; pelo (a) Contratado (a): Marcos Denes Da Silva Neiva,
Sócio Diretor.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO CEARÁ

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL
Nº 01/2018 E EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL.

Processo: 001/2018. Objeto: Esta chamada pública visa à
seleção de no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) proposta(s)
técnico-financeira(s) para elaboração de projetos de arquitetura e
complementares, quando necessários, de instalações prediais (elétrica,
hidráulica, sanitária, estruturas mistas) e orçamento sintético. A(s)
proposta(s) do(s) projetos de Assistência Técnica Habitacional de
Interesse Social (Athis), sendo tão somente de pessoa jurídica (PJ) de
Arquitetura e Urbanismo, deve(m) contemplar projeto arquitetônico
de construção, de reforma e/ou de ampliação para unidades
habitacionais enquadradas na Lei 11.888/08 que assegura às famílias
de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e
a construção de habitação de interesse social e no Plano Local de
Habitação de Interesse Social do Município (PLHIS). Edital e anexos
disponíveis: a partir da data de publicação do Extrato no D.O.U. a ser
fixados na sede do CAU/CE, Endereço: Av. Santos Dumont, 2626,
Edifício Plaza Tower, loja 15 e divulgados no site: www.cauce.gov.br.
A entrega das propostas: será até o dia 28/11/2018 às 23:59:59. Data
da Publicação do resultado da Chamada Pública: Até 05 (cinco) dias
úteis depois do resultado final. Outras informações podem ser obtidas
pelo e-mail: coord.athis2018@cauce.gov.br e pelo telefone (85) 3055-
6440, das 13h30min às 18h.

NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO
Presidente do Conselho de Arquitetura

e Urbanismo do Ceará.

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 36/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI -
EPP: Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação
para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 4.363,00 (quatro
mil trezentos e sessenta e três reais). Data da Assinatura: 10/10/2018.
Prazo de validade: 12 meses. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo
único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 37/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa HOLIDAY COMERCIAL EIRELI:
Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 1.983,50 (um mil
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Data da
Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12 meses. Fundamento
Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 40/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS - ME: Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e
iluminação para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a
garantia dos equipamentos, conforme especificações. Valor: R$
1.289,99 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove
centavos). Data da Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12
meses. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018

Repetição

Processo: 0001309-57.2018.4.03.8002. Objeto: Contratação de
empresa para execução de serviços de desinsetização, descupinização,
desratização e controle de escorpiões. Obtenção do edital: a partir de
15/10/2018, às 15h00, no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br ou na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira,
128, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. Informações
adicionais: compras_ms@trf3.jus.br ou (67) 3320-1113/1249, das
11h00 às 18h00. Recebimento das propostas: até 31/10/2018, às
11h30, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das
propostas: 31/10/2018, às 11h30. Observar o horário de Brasília.

Campo Grande, MS, 8 de outubro de 2018
MICHELE LOPES DE VASCONCELOS

Pregoeira

4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 1/2018

PA nº 12.3.000074715-7; Convenentes: JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA-JFSC, CNPJ nº
05.427.319/0001-11, e a SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANÇA PÚBLICA-SSP, CNPJ nº 82.951.294/0001-00.
Objeto: disponibilizar à JFSC, o acesso ao banco de dados do Sistema
Integrado de Veículos da SSP, para fins exclusivos de consultas.
Vigência: 60 meses a partir de sua publicação. Assinatura:
12/03/2018.

5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Empenho de despesa; Tipo: Ordinário; Processo: 902-
39.2018.4.05.7600; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada:
Roberto Saraiva Mendes Brito - ME; Empenho: 2018NE000722 de
09/10/2018, no valor de R$ 8.235,87; Objeto: Aquisição de portas
tipo Paraná; Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 27/2018 da JFCE,
itens 1 e 2; Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento
de Despesa: 3390.30.

DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2016;
Processo: 3687-71.2018 e 1721/2016; Contratante: Justiça Federal
no Ceará; Contratada: Gralha Elevadores Ltda.; Objeto:
Prorrogação prazo de vigência por 12 meses, a contar de
16/10/2018, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93;
Data Ass.: 10/10/2018; Signatários: Pela Contratante, Dr. José
Eduardo de Melo Vilar Filho, Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro,
e pela Contratada, Sr. Gilberto Sales Costa, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018

A Justiça Federal no Ceará torna pública a abertura da
licitação abaixo: OBJETO: Aquisição de equipamentos fotográficos
e de áudio, para esta Seção Judiciária. DATA DE ABERTURA:
25/10/2018 às 10:00 horas (horário de Brasília). LOCAL DE
ABERTURA DO PREGÃO: Sala da Seção de Licitações, na Praça
General Murilo Borges, 1, Edifício Raul Barbosa, 8º andar, Centro,
Fortaleza/CE. CEP 60.035-210. Endereço eletrônico:
p r e g o e i r o @ j f c e . j u s . b r.

O edital estará disponível na internet, nos endereços
www.jfce.jus.br/transparênciapública/licitações e
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou na sala da Seção de
Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira, no horário das
09:00h às 17:00h.Informações pelo telefone: (85) 3521-2625.

Fortaleza, 11 de outubro de 2018.
ELIAS JOSÉ DE SOUZA

Pregoeiro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018 - UASG 90009

Nº Processo: 87/2018. Objeto: Registro de Preços para contratação de
empresa especializada em serviços de teste e recarga de extintores de
incêndio, com substituição de peças defeituosas eventualmente
encontradas nos equipamentos instalados na Justiça Federal em
Pernambuco.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 15/10/2018 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h50. Endereço: Av. Recife, 6250.
Jiquiá . Recife Pe, Jiquiá - Recife/PE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 9 0 0 0 9 - 5 - 0 0 0 2 6 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/10/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOAO BATISTA OLIVEIRA DA CUNHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/10/2018) 90009-00001-2018NE000205

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 - UASG 90009

Nº Processo: 80/2018. Objeto: Fornecimento de água mineral para
registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, destinada ao
edifício-sede, sede dos Juizados Especiais Federais e Subseção
Judiciária de Jaboatão dos Guararapes. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 15/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Av. Recife, 6250. Jiquiá . Recife Pe, Jiquiá - Recife/PE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 9 0 0 0 9 - 5 - 0 0 0 2 7 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/10/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOSE IVAN BARBOSA DE MELO FERRAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/10/2018) 90009-00001-2018NE000205

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2018-JF/RN

OBJETO: Serviços de Engenharia para substituição de centrais de ar
condicionado do edifício sede, inclusive com fornecimento de
materiais necessários. CONTRATADA: REFRILINE
REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. CNPJ: 02.947.911/0001-56. PA
000717-80.2017.4.05.7100 - JFRN. Pregão Eletrônico nº 21/2018 -
JFRN. PTRES: 096903. ED 339039-16. NE: 2018NE000886, V.
TOTAL: R$ 131.450,00. VIGÊNCIA: 10/10/2018 A 25/04/2019.
Assinado: 10/10/2018. Pela Contratante, Juiz Federal Marco Bruno
Miranda Clementino, Diretor do Foro e pela Contratada, Sr. Adáurio
Almeida.

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº
8.666/93 e disposições legais pertinentes; CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA
CAU/BA, CNPJ/MF 15.158.665/0001-03; CONTRATADA:
EXPRESSLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., CNPJ/MF
02.464.494/0001-90; OBJETO CONTRATO: contrato de prestação
de serviços de recepção e copeiragem para atender necessidade do
CAU/BA, datado de 19/09/2013, conforme Pregão Presencial
001/2013; OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do contrato
originário por mais 90 (noventa) dias, em caráter excepcional,
passando seu termo final de 19/09/2018 para 19/12/2018, podendo
ser prorrogado por igual período, até o limite máximo de 90
(noventa) dias, ou ainda, ser rescindido antes do referido prazo, na
hipótese de conclusão do processo licitatório; VALOR: mantém-se
o valor mensal do contrato em R$ 10.891,71 (dez mil, oitocentos
e noventa e hum reais e setenta e hum centavos); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços Apoio
Administrativo Operacional; DATA DE ASSINATURA:
14/09/2018.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO BRASIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 43/2018

Processo: 105/2016. Contrato: 28/2016. 2º Termo Aditivo. Objeto:
prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e reajustar o valor
do contrato em 4,19% (quatro décimos e dezenove centésimos de
milésimos por cento) sobre o valor contratual atualizado, perfazendo
o valor global estimativo de R$ 36.713,22 (trinta e seis mil setecentos
e treze reais e vinte dois centavos). Fundamento legal: no art. 57,
inciso II e art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666, de 1993. Contratado (a):
MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME, CNPJ sob o
n° 13.336.262/0001-73. Assinaturas: pelo (a) Contratante: Andrei
Candiota da Silva, Gerente Geral e Eddi Yamamura, Gerente de
Orçamento e Finanças do CAU/BR; pelo (a) Contratado (a): Carlos
Eduardo Carvalho Monteiro, Sócio Administrador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 44/2018

Processo: 407/2015. Contrato: 27/2016. 3º Termo Aditivo. Objeto:
prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e aplicar o
reajuste de preços no percentual de 4,19% (quatro décimos e
dezenove centésimos por cento). Fundamento legal: no art. 57, inciso
II e art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666, de 1993. Contratado (a): TAFA
ENGENHARIA LTDA. - ME, CNPJ sob o n° 12.859.652/0001-65.
Assinaturas: pelo (a) Contratante: Andrei Candiota da Silva, Gerente
Geral e Eddi Yamamura, Gerente de Orçamento e Finanças do
CAU/BR; pelo (a) Contratado (a): Marcos Denes Da Silva Neiva,
Sócio Diretor.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO CEARÁ

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL
Nº 01/2018 E EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL.

Processo: 001/2018. Objeto: Esta chamada pública visa à
seleção de no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) proposta(s)
técnico-financeira(s) para elaboração de projetos de arquitetura e
complementares, quando necessários, de instalações prediais (elétrica,
hidráulica, sanitária, estruturas mistas) e orçamento sintético. A(s)
proposta(s) do(s) projetos de Assistência Técnica Habitacional de
Interesse Social (Athis), sendo tão somente de pessoa jurídica (PJ) de
Arquitetura e Urbanismo, deve(m) contemplar projeto arquitetônico
de construção, de reforma e/ou de ampliação para unidades
habitacionais enquadradas na Lei 11.888/08 que assegura às famílias
de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e
a construção de habitação de interesse social e no Plano Local de
Habitação de Interesse Social do Município (PLHIS). Edital e anexos
disponíveis: a partir da data de publicação do Extrato no D.O.U. a ser
fixados na sede do CAU/CE, Endereço: Av. Santos Dumont, 2626,
Edifício Plaza Tower, loja 15 e divulgados no site: www.cauce.gov.br.
A entrega das propostas: será até o dia 28/11/2018 às 23:59:59. Data
da Publicação do resultado da Chamada Pública: Até 05 (cinco) dias
úteis depois do resultado final. Outras informações podem ser obtidas
pelo e-mail: coord.athis2018@cauce.gov.br e pelo telefone (85) 3055-
6440, das 13h30min às 18h.

NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO
Presidente do Conselho de Arquitetura

e Urbanismo do Ceará.

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 36/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI -
EPP: Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação
para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 4.363,00 (quatro
mil trezentos e sessenta e três reais). Data da Assinatura: 10/10/2018.
Prazo de validade: 12 meses. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo
único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 37/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa HOLIDAY COMERCIAL EIRELI:
Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 1.983,50 (um mil
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Data da
Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12 meses. Fundamento
Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 40/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS - ME: Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e
iluminação para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a
garantia dos equipamentos, conforme especificações. Valor: R$
1.289,99 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove
centavos). Data da Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12
meses. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.
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Contrato nº 41/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa LENI S SILVA DE LUCENA - ME:
Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 7.946,11 (sete mil
novecentos e quarenta e seis reais e onze centavos). Data da
Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12 meses. Fundamento
Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 42/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa META PLURAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA:
Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 3.656,00 (três mil
seiscentos e cinquenta e seis reais). Data da Assinatura: 10/10/2018.
Prazo de validade: 12 meses. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo
único, Lei 8.666/93.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PAD Nº. 0538/2015.
Entidade Concedente: Conselho Federal de Enfermagem.
Entidade Convenente: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação nº
19/2015 por mais seis meses, passando a vigorar de 11 de outubro de
2018 a 11 de abril de 2019.
Data da Assinatura: 11 de outubro de 2018.

RETIFICAÇÃO

Retificação. ERRATA. Na publicação do Extrato de Apostila
do PAD Cofen n° 654/2015 referente à Apostila n° 01 ao Contrato
Administrativo n° 038/2016 cujo objeto é: repactuação do valor
contratual com base na variação do INPC de 2,5565%, publicada no
DOU nº 177, de 13/09/2018, pág. 137, seção 3, Onde se lê: "Novo
valor do contrato: R$ 52.303,82 (cinquenta e dois mil trezentos e três
reais e oitenta e dois centavos)"; leia-se: "Novo valor do contrato: R$
52.123,65 (cinquenta e dois mil cento e vinte e três reais e sessenta e
cinco centavos)". Brasília, 11 de outubro de 2018.

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 008/2016 - Contratante: Conselho Federal de Química.
Contratada: Advocacia Marco Sommer Santos - EPP. Objeto:
Primeira Prorrogação Contratual de prestação de serviços
advocatícios. Valor mensal: R$ 9.574,35. Vigência: 16/10/2018 a
15/10/2019.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS - CONFERE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 - UASG 389047

Nº Processo: 024/2018. Objeto: A presente licitação tem por objeto a
aquisição de equipamentos e componentes de informática para o
CONFERE, de acordo o instrumento convocatório, especificações e
exigências descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital e
seu anexo.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/10/2018 das 08h00
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Graca Aranha, 416 -

4 Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 3 8 9 0 4 7 - 5 - 0 0 0 1 5 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/10/2018 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELA FERNANDES DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 11/10/2018) 389047-00001-2018NE800001

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 498/2018. Contrato nº PST0011/2018. Adesão à Ata de
Registro de Preços nº 005/2018 do Conselho Regional de Administração
do Rio de Janeiro - CRA-RJ, decorrente do Pregão Eletrônico nº
012/2017. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA - CRA-BA. Contratada: BARCELÔ
EVENTOS LTDA - ME. (CNPJ 19.086.382/0001-46). Vigência:
03/10/2018 a 02/10/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação dos serviços de organização de eventos, com a viabilização
de infraestrutura e fornecimento logístico, compreendendo o
planejamento, estratégia, organização, execução e avaliação dos eventos
a serem realizados pelo CRA-BA. Valor global estimado: R$ 987.862,00
(novecentos e oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais).
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.050 relativo a conta: Serviços
de Organização de Eventos. Salvador, 03 de outubro de 2018. Adm.
ROBERTO IBRAHIM UEHBE. Presidente - CRA-BA n.º 4.324.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 411/2018. OBJETO: contratação de seguro imobiliário
para a sede deste CRA-BA em Salvador-Ba, salas 401, 402, 601 e
602, e as Seccionais do CRA-BA em Feira de Santana/BA,
Itabuna/BA, Vitória da Conquista/BA, Barreiras/BA e Teixeira de
Freitas/BA. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de
26/06/1993. declaração de Dispensa: 23/08/2018, pela Diretora
Administrativo e Financeiro, Adm. Maria Isabel Vitória de Carvalho.
Ratificado em 23/08/2018 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto
Ibrahim Uehbe. O prazo de vigência deste contrato iniciará em 26 de
agosto de 2018 e terminará em 26 de agosto de 2019.
CONTRATADA: ALLIANZ SEGUROS SA. CNPJ 02.190.592/0001-
87. Valor total: R$ 3.389,87. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As
despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do
orçamento próprio do CRA-BA, da verba consignada no Elemento de
Despesa: Seguros em Geral, nº 6.2.2.1.1..01.04.04.023. Salvador/BA,
05 de setembro de 2018. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe, Presidente do
CRA-BA.CRA-BA 4.324.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo de Origem nº 384/2014. ALU Nº 0005/2018.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666/1993.
declaração de Dispensa: 29/09/2018 pela Diretora Administrativo e
Financeira do CRA-BA, Adm. Maria Isabel Vitória de Carvalho.
OBJETO: locação de imóvel comercial na Av. Presidente Vargas,
3.421, Edf. Esmeralda, sala 309, Bairro Centro, Teixeira de
Freitas/Ba, para funcionamento da Seccional do CRA-BA em
Teixeira de Freitas/BA. Data da Assinatura: 29/09/2018. Locador:
Construtora Modular LTDA. Dotação Orçamentária: Locação de Bens
Imóveis, nº 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027. Valor global: R$ 6.184,80
(seis mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). Vigência:
01/10/2018 a 30/09/2019. Salvador, 29 de setembro de 2018. Adm.
Roberto Ibrahim Uehbe, Presidente do CRA-BA. CRA-BA n.º
4.324.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO GRANDE DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOSº 1/2018

PROCESSO nº189/2018 - declara MOS VENCEDORA DA
TOMADA DE PREÇOS 001/2018. Empresa: I9 Engenharia Eireli
EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de
reforma, ampliação do térreo e acessibilidade da Sede do CRA-RS.
Valor: 178.084,82 (cento e setenta e oito mil, oitenta e quatro Reais e
oitenta e dois centavos).

MARCIA VALÉRIA BORBA BRASIL
Presidente da Câmara Permanente de Licitações

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2018

Considerando o disposto na ata da sessão pública e em
cotejo com as demais informações constantes nos autos do
processo administrativo n° 2018400252, referente à licitação sob a
modalidade de Pregão Eletrônico, que tem por objeto o Registro
de Preços para aquisição de materiais institucionais personalizados,
da seguinte forma: ITEM 1 - Camisas; GRUPO 1 - Canetas e
Porta cartão de bolso; GRUPO 2 - Embalagens; e ITEM 2 -
Sacolas para atender as demandas do CRA-RJ, torno pública a
adjudicação do objeto às empresas ZS TEXTIL INDUSTRIA DE
CONFECÇÕES EIRELI vencedora do ITEM 1 do certame com o
valor total global de R$51.880,00; H. F. ZAMORA BRINDES
vencedora do GRUPO 1 do certame com o valor global de
R$28.120,00; SOL GRAFICA LTDA vencedora do GRUPO 2 do
certame com o valor total global de R$100.000,00 e MAXIMO
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI vencedora do ITEM 2 do
certame com o valor total global de R$20.000,00 face ao
atendimento do Edital, e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento
licitatório, dando como válidos os atos praticados pela Pregoeira
do CRA-RJ ao longo deste processo. Decisão ratificada por
Miguel Luiz Marun Pinto, no exercício da Vice-Presidente de
Administração e Finanças e pelo Presidente, Leocir Dal Pai.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2018.

ADOLPHO S. OLIVEIRA
Coordenador

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Termo de Contrato nº 012/2018 firmado entre o Conselho
Regional de Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04
e a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC, CNPJ:
09.168.704/0001-42. Objeto: Contratação de distribuição de
publicidade legal para jornal de grande circulação do Conselho
Regional de Administração de São Paulo. Valor Global do Contrato:
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigência: 60 meses a partir da data de
assinatura do contrato. Data de Assinatura do Contrato: 25 de
setembro de 2018.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
DA 4ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018

OBJETO: Contratação de empresa para agenciamento de
viagens para o Conselho Regional de Biologia da 4ª Região. Abertura
da Sessão de Disputa dia 22/10/2018 às 08h30m. O edital poderá ser
retirado através do site do CRBio-04, no endereço:
www.crbio04.gov.br a partir de 11/10/2018.

ADRIANE SOARES MARÇOLLA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e
administração de auxílios-alimentação e refeição para o Conselho
Regional de Biologia da 4ª Região. Abertura da Sessão de Disputa dia
29/10/2018 às 09hs. O edital poderá ser retirado através do site do
CRBio-04, no endereço: www.crbio04.gov.br a partir de 11/10/2018.

ADRIANE SOARES MARÇOLLA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 344/2018. Objeto: Reinstalação dos Sistemas de Serviços
Web do CRCDF. Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.
Contratada: Spiderware Consultoria em Informática LTDA - CNPJ:
40.162.372/0001-39. Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais). Data de
Assinatura: 01/10/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo referente ao Processo n° 258/2015, Contrato
nº 040/2015. Contratante: CRCDF. Contratada: Akna Tecnologia da
informação LTDA EPP - CNPJ: 04.997.563/0001-57. Objeto:
Acréscimo de 25% no valor mensal do contrato, passando de R$
665,36 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
para R$ 831,70 (oitocentos e trinta e um reais e setenta centavos).
Brasília/DF. Fundamento legal: Art. 65 §1º da Lei nº 8.666/1993.
Data da Assinatura: 08/10/2018.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO - SRP 001/2018
Processo LIC 2017/000129: Pregão 041/2017, SRP 001/2018,
favorecidas: FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, CNPJ: 08.405.214/0001-50 para o item
1 - aquisição de 1.000 pacotes de 500 grs. de café - valor unitário -

R$ 9,79, valor total: R$9.790,00 e EMPREENDIMENTO
COMERCIAL SAARA LTDA., CNPJ 00.944.944/0001-17 para os
itens 2 e 3 - aquisição de 450 sacos de 1 quilo de açúcar e 120 frascos
de 100 ml de adoçante, valores unitários: R$3,81 e R$5,40, valores
totais: R$ 1.714,50 e R$648,00 respectivamente, vigência da ata
23/02/2018 a 22/02/2019.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo. Contratante: CRCSC. Contratado: DIMEP

COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ:

61.099.008/0001-41 Objeto: Prestação de serviço de suporte e

acesso ao software do relógio-ponto.Valor mensal: R$ 145,36.

Prazo: 12 meses Início: 01/10/2018.
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Contrato nº 41/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa LENI S SILVA DE LUCENA - ME:
Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 7.946,11 (sete mil
novecentos e quarenta e seis reais e onze centavos). Data da
Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12 meses. Fundamento
Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 42/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa META PLURAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA:
Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e iluminação para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações. Valor: R$ 3.656,00 (três mil
seiscentos e cinquenta e seis reais). Data da Assinatura: 10/10/2018.
Prazo de validade: 12 meses. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo
único, Lei 8.666/93.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PAD Nº. 0538/2015.
Entidade Concedente: Conselho Federal de Enfermagem.
Entidade Convenente: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação nº
19/2015 por mais seis meses, passando a vigorar de 11 de outubro de
2018 a 11 de abril de 2019.
Data da Assinatura: 11 de outubro de 2018.

RETIFICAÇÃO

Retificação. ERRATA. Na publicação do Extrato de Apostila
do PAD Cofen n° 654/2015 referente à Apostila n° 01 ao Contrato
Administrativo n° 038/2016 cujo objeto é: repactuação do valor
contratual com base na variação do INPC de 2,5565%, publicada no
DOU nº 177, de 13/09/2018, pág. 137, seção 3, Onde se lê: "Novo
valor do contrato: R$ 52.303,82 (cinquenta e dois mil trezentos e três
reais e oitenta e dois centavos)"; leia-se: "Novo valor do contrato: R$
52.123,65 (cinquenta e dois mil cento e vinte e três reais e sessenta e
cinco centavos)". Brasília, 11 de outubro de 2018.

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 008/2016 - Contratante: Conselho Federal de Química.
Contratada: Advocacia Marco Sommer Santos - EPP. Objeto:
Primeira Prorrogação Contratual de prestação de serviços
advocatícios. Valor mensal: R$ 9.574,35. Vigência: 16/10/2018 a
15/10/2019.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS - CONFERE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 - UASG 389047

Nº Processo: 024/2018. Objeto: A presente licitação tem por objeto a
aquisição de equipamentos e componentes de informática para o
CONFERE, de acordo o instrumento convocatório, especificações e
exigências descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital e
seu anexo.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/10/2018 das 08h00
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Graca Aranha, 416 -

4 Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 3 8 9 0 4 7 - 5 - 0 0 0 1 5 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/10/2018 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELA FERNANDES DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 11/10/2018) 389047-00001-2018NE800001

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 498/2018. Contrato nº PST0011/2018. Adesão à Ata de
Registro de Preços nº 005/2018 do Conselho Regional de Administração
do Rio de Janeiro - CRA-RJ, decorrente do Pregão Eletrônico nº
012/2017. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA - CRA-BA. Contratada: BARCELÔ
EVENTOS LTDA - ME. (CNPJ 19.086.382/0001-46). Vigência:
03/10/2018 a 02/10/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação dos serviços de organização de eventos, com a viabilização
de infraestrutura e fornecimento logístico, compreendendo o
planejamento, estratégia, organização, execução e avaliação dos eventos
a serem realizados pelo CRA-BA. Valor global estimado: R$ 987.862,00
(novecentos e oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais).
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.050 relativo a conta: Serviços
de Organização de Eventos. Salvador, 03 de outubro de 2018. Adm.
ROBERTO IBRAHIM UEHBE. Presidente - CRA-BA n.º 4.324.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 411/2018. OBJETO: contratação de seguro imobiliário
para a sede deste CRA-BA em Salvador-Ba, salas 401, 402, 601 e
602, e as Seccionais do CRA-BA em Feira de Santana/BA,
Itabuna/BA, Vitória da Conquista/BA, Barreiras/BA e Teixeira de
Freitas/BA. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de
26/06/1993. declaração de Dispensa: 23/08/2018, pela Diretora
Administrativo e Financeiro, Adm. Maria Isabel Vitória de Carvalho.
Ratificado em 23/08/2018 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto
Ibrahim Uehbe. O prazo de vigência deste contrato iniciará em 26 de
agosto de 2018 e terminará em 26 de agosto de 2019.
CONTRATADA: ALLIANZ SEGUROS SA. CNPJ 02.190.592/0001-
87. Valor total: R$ 3.389,87. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As
despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do
orçamento próprio do CRA-BA, da verba consignada no Elemento de
Despesa: Seguros em Geral, nº 6.2.2.1.1..01.04.04.023. Salvador/BA,
05 de setembro de 2018. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe, Presidente do
CRA-BA.CRA-BA 4.324.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo de Origem nº 384/2014. ALU Nº 0005/2018.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666/1993.
declaração de Dispensa: 29/09/2018 pela Diretora Administrativo e
Financeira do CRA-BA, Adm. Maria Isabel Vitória de Carvalho.
OBJETO: locação de imóvel comercial na Av. Presidente Vargas,
3.421, Edf. Esmeralda, sala 309, Bairro Centro, Teixeira de
Freitas/Ba, para funcionamento da Seccional do CRA-BA em
Teixeira de Freitas/BA. Data da Assinatura: 29/09/2018. Locador:
Construtora Modular LTDA. Dotação Orçamentária: Locação de Bens
Imóveis, nº 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027. Valor global: R$ 6.184,80
(seis mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). Vigência:
01/10/2018 a 30/09/2019. Salvador, 29 de setembro de 2018. Adm.
Roberto Ibrahim Uehbe, Presidente do CRA-BA. CRA-BA n.º
4.324.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO GRANDE DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOSº 1/2018

PROCESSO nº189/2018 - declara MOS VENCEDORA DA
TOMADA DE PREÇOS 001/2018. Empresa: I9 Engenharia Eireli
EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de
reforma, ampliação do térreo e acessibilidade da Sede do CRA-RS.
Valor: 178.084,82 (cento e setenta e oito mil, oitenta e quatro Reais e
oitenta e dois centavos).

MARCIA VALÉRIA BORBA BRASIL
Presidente da Câmara Permanente de Licitações

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2018

Considerando o disposto na ata da sessão pública e em
cotejo com as demais informações constantes nos autos do
processo administrativo n° 2018400252, referente à licitação sob a
modalidade de Pregão Eletrônico, que tem por objeto o Registro
de Preços para aquisição de materiais institucionais personalizados,
da seguinte forma: ITEM 1 - Camisas; GRUPO 1 - Canetas e
Porta cartão de bolso; GRUPO 2 - Embalagens; e ITEM 2 -
Sacolas para atender as demandas do CRA-RJ, torno pública a
adjudicação do objeto às empresas ZS TEXTIL INDUSTRIA DE
CONFECÇÕES EIRELI vencedora do ITEM 1 do certame com o
valor total global de R$51.880,00; H. F. ZAMORA BRINDES
vencedora do GRUPO 1 do certame com o valor global de
R$28.120,00; SOL GRAFICA LTDA vencedora do GRUPO 2 do
certame com o valor total global de R$100.000,00 e MAXIMO
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI vencedora do ITEM 2 do
certame com o valor total global de R$20.000,00 face ao
atendimento do Edital, e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento
licitatório, dando como válidos os atos praticados pela Pregoeira
do CRA-RJ ao longo deste processo. Decisão ratificada por
Miguel Luiz Marun Pinto, no exercício da Vice-Presidente de
Administração e Finanças e pelo Presidente, Leocir Dal Pai.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2018.

ADOLPHO S. OLIVEIRA
Coordenador

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Termo de Contrato nº 012/2018 firmado entre o Conselho
Regional de Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04
e a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC, CNPJ:
09.168.704/0001-42. Objeto: Contratação de distribuição de
publicidade legal para jornal de grande circulação do Conselho
Regional de Administração de São Paulo. Valor Global do Contrato:
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigência: 60 meses a partir da data de
assinatura do contrato. Data de Assinatura do Contrato: 25 de
setembro de 2018.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
DA 4ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018

OBJETO: Contratação de empresa para agenciamento de
viagens para o Conselho Regional de Biologia da 4ª Região. Abertura
da Sessão de Disputa dia 22/10/2018 às 08h30m. O edital poderá ser
retirado através do site do CRBio-04, no endereço:
www.crbio04.gov.br a partir de 11/10/2018.

ADRIANE SOARES MARÇOLLA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e
administração de auxílios-alimentação e refeição para o Conselho
Regional de Biologia da 4ª Região. Abertura da Sessão de Disputa dia
29/10/2018 às 09hs. O edital poderá ser retirado através do site do
CRBio-04, no endereço: www.crbio04.gov.br a partir de 11/10/2018.

ADRIANE SOARES MARÇOLLA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 344/2018. Objeto: Reinstalação dos Sistemas de Serviços
Web do CRCDF. Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.
Contratada: Spiderware Consultoria em Informática LTDA - CNPJ:
40.162.372/0001-39. Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais). Data de
Assinatura: 01/10/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo referente ao Processo n° 258/2015, Contrato
nº 040/2015. Contratante: CRCDF. Contratada: Akna Tecnologia da
informação LTDA EPP - CNPJ: 04.997.563/0001-57. Objeto:
Acréscimo de 25% no valor mensal do contrato, passando de R$
665,36 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
para R$ 831,70 (oitocentos e trinta e um reais e setenta centavos).
Brasília/DF. Fundamento legal: Art. 65 §1º da Lei nº 8.666/1993.
Data da Assinatura: 08/10/2018.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO - SRP 001/2018
Processo LIC 2017/000129: Pregão 041/2017, SRP 001/2018,
favorecidas: FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, CNPJ: 08.405.214/0001-50 para o item
1 - aquisição de 1.000 pacotes de 500 grs. de café - valor unitário -

R$ 9,79, valor total: R$9.790,00 e EMPREENDIMENTO
COMERCIAL SAARA LTDA., CNPJ 00.944.944/0001-17 para os
itens 2 e 3 - aquisição de 450 sacos de 1 quilo de açúcar e 120 frascos
de 100 ml de adoçante, valores unitários: R$3,81 e R$5,40, valores
totais: R$ 1.714,50 e R$648,00 respectivamente, vigência da ata
23/02/2018 a 22/02/2019.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo. Contratante: CRCSC. Contratado: DIMEP

COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ:

61.099.008/0001-41 Objeto: Prestação de serviço de suporte e

acesso ao software do relógio-ponto.Valor mensal: R$ 145,36.

Prazo: 12 meses Início: 01/10/2018.
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validade: Vigência da renovação de 02/10/2018 à 01/10/2019. Valor
total mensal do Aditivo: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)
pela locação mensal.

Extrato Renovação. Ref. Contrato de Locação de Imóvel Comercial
situado na Rua Senador Pinheiro Machado, 2410, Centro em
Guarapuava/PR. Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Paraná CNPJ 14.804.099/0001-99. Renovação do contrato
elaborado junto a Imobiliária Solo - Tratz & Cia Ltda, inscrita no
CNPJ nº 81.469.413/0001-11. Objeto: Aditivo de prorrogação do
contrato de Locação de Imóvel Comercial, por um período de mais
um (01) ano. Período de validade: Vigência da renovação de
01/06/2018 à 31/05/2019. Valor total mensal do Aditivo: R$
2.900,00 (Dois mil e novecentos reais) pela locação mensal.

Extrato De Renovação. Ref. Contrato de Locação de Imóvel
Comercial situado na Rua Paranaguá 300, loja 5, em Londrina/PR.
Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná CNPJ
14.804.099/0001-99. Renovação do contrato elaborado junto a
Londix - Participações e Investimentos Ltda, com CNPJ nº
09.451.395/0001-13. Objeto: Aditivo de prorrogação do prazo de
Locação de Imóvel Comercial, por um período de mais 12 meses.
Período de validade: Vigência da renovação de 20/08/2018 à
19/08/2019. Valor total mensal do Aditivo: R$ 2.500,00 (Dois mil e
quinhentos reais) pela locação mensal.

Extrato De Renovação. Ref. Contrato de Locação de Imóvel
Comercial situado na Avenida Nóbrega, 968, sala 3 em Maringá/PR.
Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná CNPJ
14.804.099/0001-99. Renovação do contrato elaborado junto a MF
Luz Participações Ltda - ME, com CNPJ nº 16.947.120/0001-30.
Objeto: Aditivo de prorrogação do prazo de Locação de Imóvel
Comercial, por um período de mais 12 meses. Período de validade:
Vigência da renovação de 01/09/2018 à 31/08/2019. Valor total
mensal do Aditivo: R$ 3.050,00 (Três mil e cinquenta reais) pela
locação mensal.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N° C001/2018

A presente licitação mediante Concorrência menor preço
Global, contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de reforma e adequação de sala comercial para instalação de
escritório regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Paraná, localizada à Rua Senador Pinheiro Machado, 2410, sala
comercial, centro, Guarapuava, PR. A Sessão Pública da
Concorrência nº C001/2018 realizar-se-á conforme segue: Data:11-
12-2018 - Horário: 10:30h (horário de Brasília/DF). Endereço: Rua
Getúlio Vargas, 1635, Centro Guarapuava/PR - Sala Eventos Hotel
Küster. Os interessados poderão obter as informações e/ou o Edital e
seus anexos, de 22-10-2018 a 10-12-2018 na Sede do CAU/PR
(Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Paraná), Av. Nossa
Senhora da Luz, nº 2530, Alto da XV, Curitiba-PR, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h ou pelo endereço
eletrônico: www.caupr.gov.br. Maiores esclarecimentos através do
telefone: (41) 3218-0200 ramais 212, ou 208 com Alex Monteiro ou
E-mail licitacao@caupr.gov.br.

Curitiba-PR, 17 de outubro de 2018
MARCOS VINICIUS RISSATTO RAMOS

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE - 05/2018

Repetição

A presente licitação mediante Pregão eletrônico, Aquisição
de Aparelhos de Ar Condicionado modelo Split high, para instalação
na Regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná -
CAU/PR, localizada à Rua Senador Pinheiro Machado, 2410, sala
comercial, centro, Guarapuava - Paraná, conforme a especificação no
Anexo I e II, em regime de menor preço Global. A Sessão Pública do
Pregão Eletrônico nº 0005/2018 realizar-se-á conforme segue:
Data:13-11-2018 - Horário: 10:30h (horário de Brasília/DF).
Endereço Eletronico: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados
poderão obter as informações e/ou o Edital e seus anexos, de 22-10-
2018 a 12-11-2018 na Sede do CAU/PR (Conselho De Arquitetura E
Urbanismo Do Paraná), Av. Nossa Senhora da Luz, nº 2530, Alto da
XV, Curitiba-PR, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às
17h ou pelo endereço eletrônico: www.caupr.gov.br e www.licitacoes-
e.com.br. Maiores esclarecimentos através do telefone: (41) 3218-
0200 ramais 212, ou 208 com Alex Monteiro ou E-mail
l i c i t a c a o @ c a u p r. g o v. b r.

Curitiba-PR, 16 de outubro de 2018
ALEX MONTEIRO

Pregoeiro

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Extrato: 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 009/2014. Processo
Administrativo n.º 009/2014. Modalidade: Concorrência nº. 001/2014.
Objeto: Contratação de serviços de propaganda e publicidade.
Contratado: E-21 AGÊNCIA DE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA -
CNPJ 90.180.910/0001-96. Prazo de Vigência: 18/09/2018 a
18/09/2019. Empenho nº. 2460/2018. Cobertura Orçamentária:
Elemento nº. 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros serviços de comunicação
e divulgação e Centro de Custo nº. 4.03.12 - Comunicação CAU/RS.
Valor Total Estimado: R$ 936.336,54 (novecentos e trinta e seis mil,
trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos). Data de
Assinatura: 13/09/2018. Signatários, pelo contratante: Tiago
Holzmann da Silva, pelo contratado: Luciano Busato Vignoli.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEBRAE/RJ;
CNPJ: 29.737.103/0001-10; Processo n° 2018-5-0309; Objeto:
Formalizar a locação de estande de 2x4 m para participação do
EXPOSITOR, na Feira Morar e Construir, a ser realizada pelo
SEBRAE/RJ, no período compreendido entre os dias 19 a 21 de
outubro de 2018, localizado na cidade de Cabo Frio - RJ. Elemento
de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.036. Valor do Contrato nº 012/2018:
R$3.200,00 Vigência: 16.10.2018 a 16.01.2019.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. Adm. 96/2017. Contratante: Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Santa Catarina. Signatária: Daniela Pareja Garcia
Sarmento. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 09/2017. Objeto:
Prorrogação da vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias, ou
seja, até 01 de fevereiro de 2019. Contratada: Conecte Virtual Office
LTDA ME, CNPJ 06.303.131/0001-24. Signatário: Neila Potrich.
Valor global: R$ 16.800 (dezesseis mil e oitocentos reais). Data de
assinatura: 03/10/2018. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei
nº 8.666/1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. Adm. 98/2017. Contratante: Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Santa Catarina. Signatária: Daniela Pareja Garcia
Sarmento. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 11/2017. Objeto:
Prorrogação da vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, ou
seja, até 30 de novembro de 2019. Contratada: Jazz Coworking
Serviço de Escritório LTDA ME, CNPJ 26.375.792/0001-72.
Signatário: Ayrton de Carvalho Junior. Valor global: R$ 20.092,80
(vinte mil e noventa e dois reais e oitenta centavos). Data de
assinatura: 04/10/2018. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei
nº 8.666/1993.

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 44/2018- SEI nº 004021. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa VANGUARDA INFORMÁTICA
LTDA-EPP: Aquisição de equipamentos para filmagem, áudio e
iluminação para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a
garantia dos equipamentos, conforme especificações. Valor: R$
12.838,00 (doze mil oitocentos e trinta e oito reais). Data da
Assinatura: 10/10/2018. Prazo de validade: 12 meses. Fundamento
Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Extrato de Acordo Formal de Contribuição n°. 24/2018. PAD N°. 964/2018.
Repassador: Conselho Federal de Enfermagem.
Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Espírito
Santo.
Objeto: repasse de valores ao BENEFICIÁRIO, com o fim de
auxiliá-lo na realização da Processo Eleitoral no âmbito do
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo.
Valor Repassado: R$ 142.703,50 (cento e quarenta e dois mil,
setecentos e três reais e cinquenta centavos).
Valor Contrapartida: R$1.441,45 (um mil, quatrocentos e quarenta
e um reais e quarenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 Programa de
Apoio e Fortalecimento Institucional.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 19/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 817/2014 -Pregão Presencial nº 09/2014
CONTRATANTE: Conselho Federal de Farmácia - CNPJ nº
60.984.473/0001-00
CONTRATADA: Steno do Brasil Imp. e Exp. Com. e Asses. Ltda -
CNPJ nº 61.939.120/0001-43
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato para o período de
08/10/2018 a 07/10/2019.
Valor Anual Estimativo: R$ 143.136,00 (Cento e quarenta e três mil
cento e trinta e seis reais).
ASSINAM: Pelo Contratante: Walter da Silva Jorge João - Presidente
Pela Contratada: Alexandre de Almeida - Brasília, 05 outubro de 2018.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018 - UASG 925168

Nº Processo: 202018. Objeto: Confecção de material gráfico
institucional para o COFFITO . Total de Itens Licitados: 16. Edital:
18/10/2018 das 08h00 às 17h59. Endereço: Srts - Qd.701 Ed. Assis
Chateaubriand, Bl. 2 Sala 602/614, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 9 2 5 1 6 8 - 5 - 0 0 0 1 2 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 18/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/11/2018 às
09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro Oficial

(SIASGnet - 16/10/2018) 925168-00001-2018NE000001

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
PA: 035/2016. ESPÉCIE: Pregão Amplo. CONTRATANTE:
Conselho Federal de Medicina. CONTRATADA: DG10 DATA
GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 00.658.293/0001-07. OBJETO: alteração da
CLÁUSULA QUINTA (DA VIGÊNCIA). VALOR/HORA: R$
106,68. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.11.33.90.39.031 -
Serviços de áudio, vídeo e fotos. FUNDAMENTO LEGAL: artigo
57, inciso II, da Lei 8.666/93. FORO: Brasília-DF. DATA DA
ASSINATURA: 17/09/2018.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada,
publicada no D.O.U em 05/10/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços técnicos para EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
ENGENHARIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E
REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, segundo quantitativos e especificações
técnicas constantes neste Edital e demais anexos.

NOELYZA PEIXOTO BRASIL VIEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 17/10/2018) 925158-00001-2018NE000001

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 04/2018 ao Contrato CFMV nº
26/2014, firmado em 16/10/2014 com a empresa ÁQUILA
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (CNPJ: 03.608.196/0001-90).
Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do
valor do contrato mediante a aplicação do IPCA. Fundamento
Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Processo: 2760/2018.
Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e
Transporte de Encomendas. Nota de Empenho: nº 1175, de
09/10/2018 (ref. out a dez/2018). Valor estimado anual: R$
19.000,00. Signatários: pelo contratante, Francisco Cavalcanti de
Almeida, Presidente, e, pelo contratado, Eudes Brito Carneiro,
Sócio-Gerente.
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 Seção de Contratos

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , - Bairro Asa Sul,
Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br
Despacho nº 1212/2018/CFA

Brasília, 19 de outubro de 2018.
  

Para: Seção de Orçamento e Finanças
Providências: Solicito a emissão de nota de empenho para os contratos 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45 doc. SEI
nº 0219452, 0219532, 0219553, 0219689, 0219712, 0219793, 0219802, 0220152, 0220175.

Ana Carolina de Luna
Assistente Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Assistente
Administrativa, em 19/10/2018, às 13:51, conforme horário oficial de
Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0224273 e o código CRC
73F9B138.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0224273

Despacho 1212 (0224273)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 81
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 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, em
25/10/2018, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0225016 e o código CRC
70E4C6F9.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0225016

Nota de Empenho 1525 LICITEC CONTRATO 36 (0225016)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 82
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 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Chefe de Orçamento e Finanças, em 29/10/2018, às 15:52,
conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0225018 e o código CRC
825AD16D.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0225018
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 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, em
25/10/2018, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0225019 e o código CRC
75B0E73F.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0225019
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 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, em
25/10/2018, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0225020 e o código CRC
B893E4AC.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0225020

Nota de Empenho 1528 JEAN CONTRATO 40 (0225020)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 85

https://sei.cfa.org.br/conferir


 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, em
25/10/2018, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0225037 e o código CRC
34223DC2.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0225037

Nota de Empenho 1530 META PLURAL CONTRATO 42 (0225037)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 86
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 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, em
25/10/2018, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0225021 e o código CRC
E46E3717.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0225021
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 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Chefe de Orçamento e Finanças, em 29/10/2018, às 17:27,
conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0226244 e o código CRC
06223452.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0226244

Nota de Empenho 1531 PORTELA CONTRATO 43 (0226244)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 88
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����̂KĴMDMKD_̀*��<L��B*�
���

b./-#0c3d./

efghijjklj

X./#)0-.0%#3.

ghmjfknl

b./-#0c23()!#)

effhiigknj

�Y����������������?�o�����������������o������Nota EMPENHO 1620 HOLIDAY EMP 1526 (0230387)         SEI 476900.004021/2018-38 / pg. 90



���������

�	
���
���	�
�
���			
���


��


���������������

 !"#$

%&'()#$

*����+���


��


,#-./!-.-(01#23).3.-.$

4)#5(66#$�	�
��	
����

�*7���8

9'!66:#$ ���
	��	
�

9/('(23#0-(0;(6"(6.$������
�
�	��	
�	��		����<+=7���8>�<�����8��������?��8

@.A#)(5!-#

B�CD�<*�E���F�G���H��I�*C<JHI���GHK����<�����L

������M�L

B�����L �������NL

��OL H�?�P���L

I�8���MQ��<7������?L CD�I�8���MQ�
�8���7�?L

1%4RS14@



�
�������			
�	�

;.-#60T.25U)!#6

B����L

�VW����L

�����L

X./#)$ 
��	��>		

K�Y���Z��<�?�����Z���������Z��C���8

[!63\)!5#$

F�G*C��<O��]�K*���B�CD�<*�E���F�G���H��I�*C<JHI���GHK����<�>�C��C��H���̂ NI_Ìa*�K��K*I_
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 Seção de Contratos

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , - Bairro Asa Sul,
Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br
Despacho nº 1307/2018/CFA

Brasília, 20 de novembro de 2018.
  

Para: Seção de Orçamento e Finanças
Providências: Após constatação da ausência do item 8 no Contrato 36 (0219452)
efetuado com a empresa Licitec, e que a mesma foi a vencedora desse item no
certame 23/2018, solicito emissão de Nota de Empenho para podermos enviar ao
fornecedor e a entrega poder ser efetuada. 

 

Ana Carolina de Luna
Assistente Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Assistente
Administrativa, em 20/11/2018, às 10:07, conforme horário oficial de
Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0231392 e o código CRC
F4E1E8CB.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0231392
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 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Joaquim Luciano Gomes
Faria, Chefe de Orçamento e Finanças, em 20/11/2018, às 11:33,
conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0231472 e o código CRC
AD650982.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0231472
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 Seção de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1814 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro,
Diretor, em 28/11/2018, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0233832 e o código CRC
F24D6CE3.

Referência: Processo nº 476900.004021/2018-38 SEI nº 0233832
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