
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA 
DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DO 
CONTER QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA E A 
EMPRESA DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA LTDA. ME. 

CONTRATO N2  08/2019 
PA CONTER N2  146/2018 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pessoa jurídica de direito 
público, instituída por meio da Lei n° 7.394/85, regulamentada pelo Decreto n° 
92.790/86, com sede no SRTVN Quadra 701 - Bloco "P" Sala 2062 - Ed. Brasília Rádio 
Center em Brasília/DF, CEP: 70.719-900, CNPJ n° 03.635323/0001-40, por intermédio de 
seu representante legal, neste ato representada por seu Diretor Presidente TR. MANOEL 
BENEDITO VIANA SANTOS, brasileiro, casado, carteira de identidade n° 672281 SSP-MA, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 272509.113-68, denominada CONTRATANTE, e de outro lado 
a empresa DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME., CNPJ n° 
05.965.179/0001-35, situada na Quadra QNM 03, conjunto A, lote S/N, loja 02— Ceilândia 
em Brasília/DF, CEP: 72.215-030, neste ato representada por ALESSANDRO NOGUEIRA 
DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, carteira de identidade n° 1685122 SSP/DF, CPF n° 
796.569.941-9f, residente e domiciliado Quadra QNM 03, conjunto A, lote 20, casa 01 — 
Ceilândia em Brasília/DF, CEP: 72.215-030, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente Contrato, resultante do Procedimento Licitatório Pregão 
Eletrônico n° 04/2019, historiado no Processo Administrativo n2 146/2018, na regra 
esculpida na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto n° 5450/2005, 
com aplicação subsidiária da Lei 8.666/1993 e suas atualizações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. O objeto deste CONTRATO consiste na contratação de empresa especializada em 
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras pertencentes 
ao CONTER, sem fornecimento de peças, conforme condições estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital Pregão Eletrônico n° 04/2019. 

• assaria-rei- 
BI. P, Salas 2.060/2.061 — Ed. Brasília Rádio Center — Brasilia/DF — CEP 70719-900 —Telefax (OXX 61) 3326 9374 

e-mail: conter@conter.gov.br  home page: www.conter.gov.br  



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.2.1. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA compreenderá o exame dos equipamentos em 
condições de uso e funcionamento, visando identificar e prevenir a ocorrência de 
possíveis defeitos. Estes serviços constam de verificação do funcionamento básico da 
parte elétrica, eletrônica, mecânica, afiações e outros serviços julgados pertinentes, e 
obedecerá ao constante nos manuais e normas técnicas emitidas pelo fabricante dos 
equipamentos. Compreende ainda a limpeza geral, lubrificação, ajustes, regulagens, 
eliminação de eventuais defeitos, reparos, testes, apresentação de laudo técnico, 
atualização e treinamento dos funcionários que operam o equipamento se necessário. 
1.2.2. A MANUTENÇÃO CORRETIVA compreende qualquer serviço que envolva reparo 
e/ou substituição de componentes (peças e acessórios), com o objetivo de sanar defeitos 
do equipamento, conforme os manuais e normas técnicas específicas. Compreenderão os 
serviços na parte elétrica, eletrônica, mecânica, afiações e outros serviços, inclusive teste 
geral. 
1.2.3. O ORÇAMENTO de peças, acessórios e componentes, quando for necessária a sua 
substituição, por indicação de laudo técnico, poderão ser ofertadas pela contratante 
sendo todas (os) novas (os), genuínas (os), devendo constar obrigatoriamente a 
especificação detalhada do objeto, valor unitário e o prazo para o fornecimento. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS EQUIPAMENTOS 

2.1. QUADRO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - CONTER 

Unid. Equipamento Suprimento Modelo Páginas Aproximadas 

3 
HP laserJet MFP 

M521dn 
Toner  

HP 55A 6.000 

HP 55X 12.500 

1 
HP LaserJet Pro 

400 Color 
M451dw 

Toners 

HP 305A /305X Preto 2.200 / 4.000 

HP 305A Ciano 2.600 
HP 305A Magenta 2.600 
HP 305A Amarelo 2.600 

1 HP Deskjet 3050 Tinta Cartucho 

HP 122 Preto 120 
HP 122 Tri-Color 100 
HP 122XL Preto 480 

HP 122XL Tri-Color 330 

1 
HP Laserlet 
P3015dn 

Toner HP 55A Preto 6.000 
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4 

DCP-1617NW 
Multifuncional 

Lazer 
Monocromática 

Toner + 
Cilindro 

TN1060 1.000 

D R1060 10.000  

5 
Canon 

Multifuncional 
G3100 - PIXMA 

Frasco de Tinta 

Canon GI-190 <BK> 6.000 / 7.000 
Canon GI-190 <C> 7.000 em Conj.  
Canon GI-190 <M> 7.000 em Conj. 
Canon GI-190 <Y> 7.000 em Conj. 

2 
HP Officejet 100 
Mobile Printer - 

L411a 
Tinta Cartucho 

HP 98 preto 420 

HP 95 tricolor 330 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. O presente contrato é firmado com amparo nos artigos 54 a 78, da Lei n° 8.666, de 
1993, em decorrência do resultado do Pregão Eletrônico CONTER ne 04/2019, ficando 
todos os atos fazendo parte integrante e inseparável deste contrato, independente de 
transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

4.2. O VALOR MENSAL do presente contrato é de R$ 928,70 (novecentos e vinte e oito 
reais e setenta centavos), totalizando o VALOR ANUAL GLOBAL de R$ 11.144,40 (onze 
mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). 
4.2.1. No valor acima especificado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA 

5.1. Fica estabelecido o período é de 12 (doze) meses de vigência do presente contrato, 
podendo o mesmo ser prorrogado de acordo com o artigo 57, II, da Lei 8.666/93. 
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5.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo período de 
12 (doze) meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser reajustado pela 
aplicação do IGPM - índice Geral de Preços do Mercado, após pesquisa de preços, 
manifestação do gestor e comprovação da vantajosidade. 

CLÁUSULA SEXTA — DA EXECUÇÃO 

6.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser feitos nas 
dependências do CONTER e deverão ser realizados por técnicos especializados com o 
emprego de técnica aperfeiçoada, ferramentas adequadas para o tipo de equipamento, 
devendo ser executados de segunda a sexta-feira, obedecendo os horários determinados 
pelo CONTER e com o seguinte Roteiro de Manutenção: 

6.1.1. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Periodicidade: Mensal 
a) Verificar e eliminar sujeira, 
b) Verificar a operação das bandejas; 
c) Verificar o estado de conservação dos motores coolers (se está preservado e se não 
estão queimados); 
d) Verificar a boa funcionalidade do painel frontal; 
e) Lubrificar engrenagens sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; 
f) Verificar conexões de rede e eletricidade; 
g) Verificar os filtros, rolos, manta térmica; 
h) Verificar e eliminar clipes, grampos ou qualquer outro corpo que porventura venha a 
cair dentro dos equipamentos; 
i) Verificação dos circuitos elétricos e verificação do funcionamento geral dos 
equipamentos; 
j) Apresentação de laudo técnico concernente às condições dos equipamentos; 
k) Apresentação, em caso de necessidade, de orçamento detalhado de peças, acessórios e 
componentes para a realização da manutenção corretiva, objetivo de sanar defeitos do 
equipamento; 
I) O tempo de solução dos chamados técnicos para as manutenções preventiva será de 48 
(quarenta e oito) horas, contados a partir da abertura do chamado enviado para o e-mail 
indicado pela contratada, ou chamado feito por meio atendimento telefônico; 
m) Verificação das dobradiças de impressoras que possuem mesa de digitalização. 
(ressecamento, trincado ou quebra de mecanismo de dobra). 
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6.1.2. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Periodicidade: Abertura de chamado 
a) Os serviços de manutenção corretiva, que envolva reparo e/ou substituição de 
componentes (peças e acessórios), quando necessários, serão solicitados pela 
CONTRATANTE e deverá ser precedido de um orçamento que deverá ser preparado pela 
CONTRATADA, de forma detalhada, abrangendo a(s) peça(s), marca(s), quantidade(s), 
referência a serem substituída(s); 
b) Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) estiver instalado 
exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja 
necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, ou quando a natureza do 
serviço exigir local específico como nos casos de higienização, quando será necessária a 
autorização do CONTRATANTE; 
c) O serviço de manutenção corretiva, assim que solicitado pelo CONTER, deverá ser 
atendido quantas vezes forem necessários, tendo, portanto, um número ilimitado de 
chamadas, sem nenhum custo adicional para a Instituição; 
d) O tempo de solução dos chamados técnicos para as manutenções CORRETIVA, deverão 
ser efetuados em dias úteis, de 2@ (segunda) a 6.@ (sexta) feira, das 08:00 às 17:00 horas, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da abertura do chamado 
enviado para o e-mail indicado pela contratada, ou chamado feito por meio atendimento 
telefônico. 

6.1.3. DOS ORÇAMENTO 

a) Quando da necessidade de sua substituição, por indicação de laudo técnico, de peças, 
acessórios, componentes e outros, estes poderão ser ofertados pela contratada, devendo 
ser apresentado com a identificação do objeto, marca, valor unitário e o prazo para o 
fornecimento; 
b) O orçamento apresentado pela empresa será submetido à verificação do mercado para 
constatar se os mesmos são compatíveis, podendo o Contratante adquirir de outra 
empresa no caso dos custos demonstrarem mais vantajoso; 
c) Na consulta formulada ao mercado local serão obtidos sempre que possível três valores 
para cada peças, acessórios e componentes necessário a manutenção corretiva, e caso do 
valor cobrado pela CONTRATADA seja superior ao valor obtido na pesquisa de mercado, a 
CONTRATADA, neste caso, poderá ofertar desconto em sua proposta de preços, sobre o 
valor obtido na pesquisa realizada pela CONTRATANTE; 
d) Após realizada a aquisição da peças(s), acessórios e todos os componentes para o bom 
funcionamento dos equipamentos, seja diretamente com a empresa ou com outro 
fornecedor, a CONTRATANTE determinará o prazo para o início da execução do serviço, 
que não poderá exceder no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partr 
da abertUra do chamado. 
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6.1.4. DOS RELATÓRIOS 

a) A empresa CONTRATADA deverá elaborar relatório da manutenção preventiva e 
corretiva, entregando mensalmente uma cópia a CONTRATANTE, onde deverão constar 
no mínimo os seguintes itens: 
I. Descrição sumária dos equipamentos revisados constando marcas/modelos, número de 
série e local onde está instalado; 
II. Data, hora do início e término dos serviços; 
III. Condições inadequadas encontradas ou eminência de ocorrências que possam 
prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos revisados. 

1 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. A despesa orçamentária para a contratação do objeto deste instrumento correrá à 
conta da Natureza da Despesa n:9: 6.2.2.1.1.33.90.39.012 -- Manutenção e Conservação de 
Máquinas e Equipamentos. 

CLAÚSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo Assessor de Informática JOSÉ 
SALES PESSOA JÚNIOR — AsSessor de Informática do CONTER, especialmente designado 
na forma estabelecida no Termo de Referência. 
8.2. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução dos itens deste 
edital. 

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste objeto; 
9.2. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do CONTER, qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado para 
adoção das medidas cabíveis; 
9.3. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo 
CONTRATANTE, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações; 
9.4. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa; 
9.5. Respeitar as normas e l

procedimentos de controle e acesso às dependências da 
CONTER; 
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9.6. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao 
CONTER por seus empregados, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos 
termos do Art. 70, da Lei n.° 8.666/93; 
9.7. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto n° 5.450/05, da Lei n° 
10.520/02 e subsidiariamente da Lei n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, caberá ao 
CONTRATANTE: 
10.1.1. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTER 
Para o cumprimento do objeto, proporcionando todas as condições para que a 
CONTRATADA possa executar o objeto de acordo com as determinações deste contrato; 
10.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
10.1.3. Comunicar à empresa, por escrito, eventuais anormalidades no fornecimento do 
serviço, prestando os esclarecimentos necessários; 
10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, bem como, atestar a Nota 
Fiscal/Fatura; 
10.1.5. Efetuar o pagamento conforme estabelecido; 
10.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei 
n° 8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso 
assumido com o CONTER, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério do CONTER, e garantida prévia defesa, às seguintes penalidades, 
cumulativamente ou não, observado o disposto na Lei n° 8.666/93. 
12.1.1. Advertência; 
12.1.2. M Ita nforma prevista a seguir; 
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12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o CONTER, pelo prazo de 12 meses. 
12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTER enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir o CONTER pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada no inciso anterior. 
12.2. A CONTRATADA estará sujeita, ainda, às seguintes multas: 
12.2.1. De 10% (dez por cento) do valor da contratação, pela inexecução parcial ou total, 
sem justa causa, das obrigações assumidas; 
12.3. A multa será descontada dos pagamentos, ou recolhida diretamente à conta-
corrente do CONTER, no praizo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data de 
publicação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, nos 
termos dos §§ 22 e 32, do art. 86 da Lei n° 8.666/93. 
12.4. Em qualquer caso, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa 
prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. 
12.5. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre, si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 
inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor - Lei n° 8.078/90. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOS CASOS FORTUITOS OU FORMA MAIOR 

13.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por fatos 
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências 
eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto no artigo 61, da Lei n° 8.666, de 
1993. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO 

15.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste contrato serão 
dirimidas, nos termos do disposto no art. 55, § 22 da Lei n°. 8.666, de 21/06/1993, no foro 
da Seção Judiciária da sede do Contratante, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento 
de contrato em duas vias de igual teor, que vão assinados pelas partes, que se 

er- ey, 

1, BI. P, salas 2.060/2.061 — Ed. Brasília Rádio Center — Brasília/DF — CEP 70719-900 — Telefax (OXX 61) 3326 9374 
e-mail: conter@conter.gov.br  home paga: www.conter.gov.br   



Brasília-DF, 04 de setembro de 2019. 

OEL BENEDI VÍNA\SANTOS 
NAL DE TÉèNICOS EM RADIOLOGIA 
CONTRATANTE 

ALESSANDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME. 

CONTRATADO 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

comprometem a cumprir o presente em todas as suas cláusulas e condições, tudo de 
acordo com a Lei n2. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

2á 	 
CPF: 
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