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CONTRATO n° 002/2022 

 

TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 

DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP, 
celebrado entre o CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO 
AMAZONAS – CAU/AM e FEMP 
IMPORT COMÉRCIO E INFORMÁTICA 
EIRELI, na forma abaixo: 

 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO AMAZONAS – CAU/AM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob n° 14.891.387/0001-28, com sede na Av. Mário Ypiranga, 696, CEP 69057-001, 
Manaus - Amazonas, neste ato representado por seu Presidente Arquiteto e Urbanista JEAN 
FARIA DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 892691-3, 
expedida pela SSP/AM, e do CPF n° 417.224.262-68, doravante denominada CONTRATANTE e 
de outro lado FEMP IMPORT COMÉRCIO E INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob n° 37.746.042/0001-86, com sede na Rua Doutor Almínio, n. 290, A, Centro, 
CEP: 69.005-200, neste ato representado por MIREL DA SILVA PINA, brasileiro, solteiro, 
portador do documento de  identidade n° 10428070 SSP/AM, inscrito no CPF sob n° 
666.750.302-72 doravante denominada       CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o 
seguinte: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  

O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, demais alterações e atualizada pela Lei nº 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do 
Processo 024/2022, com base na proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes deste 
contrato independente de transcrição. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - São partes integrantes do contrato, independentemente de 
transcrições ou referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo n° 024/2022, conforme 
os termos da cláusula segunda deste instrumento e a proposta da CONTRATADA. 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

O objeto do presente contrato é a aquisição de 03 microcomputadores do tipo desktop, conforme 
especificações e quantitativos a seguir: 

 

Gabinete/Chassis 

 – Possuir botão liga/desliga; 

- Gabinete do tipo tower. 

 – Possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; 

– O gabinete deverá permitir abertura para inspeção dos componentes sem prejuízos à garantia. 

Fonte de Alimentação 

 – Fonte de Alimentação desenvolvida e homologada especificamente para o modelo ofertado. Não 

serão aceitos adaptadores para as conexões internas; 
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 – Deve ser padrão universal baseada em saída de onda senoidal; 

 – Tensão de entrada bivolt com seleção automática de tensão; 

 – Possui potência o suficiente para o funcionamento do computador na configuração máxima 

suportada; 

 – Possuir eficiência de 90% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo 

(Active Power Factor Correction); 

 – A conformidade das exigências deverá ser comprovada através de certificação de entidade 

competente, como por exemplo, a certificação 80PLUS na categoria Bronze. 

Processador 

 – Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização; 

 – Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, 

considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias 

consecutivas, em ambiente não refrigerado; 

 – No mínimo ou superior ao processador Intel Core i5 8ª geração. 

Memória 

 – Mínimo 8 (oito) Gigabytes; 

 – Memória RAM (Random Access Memory) padrão DDR4 2400 mhz ou superior. 

– Capacidade de expansão até 16 GB no mínimo; 

Placa Principal 

 – Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4 2400 mhz; 

 – Chip de segurança padrão TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou superior, integrado à 

mesma, acompanhado de software para sua implementação e gerenciamento; 

 – Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB; 

 – Suporte ao padrão de barramento PCI Express x16. 

Slots PCI e Portas de comunicação 

 – Disponibilizar no mínimo 02 (duas) slots de expansão, sendo pelo menos uma porta x16; 

 – Os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no padrão de cores, 

bem como pelos nomes ou símbolos; 

 – Possuir no mínimo 08 (oito) Portas USB, sendo no mínimo 02 (duas) Portas USB 3.0 na parte 

frontal do gabinete e no mínimo 02 (duas) Portas USB 3.0 na parte traseira do gabinete; 

 – Não será permitido uso de “hub” USB; 

– Possuir porta de conexão VGA 

 - Possuir porta de conexão HDMI e/ou DVI; 
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 – Conectores mic-in e line-out na parte frontal e na parte traseira do gabinete; 

 – 1 (um) conector RJ-45, para conexão de rede. 

Unidades de armazenamento 

 – 1 (um) Uma unidade de armazenamento SSD (Solid State Drive) com, no mínimo 480GB  de 

capacidade.  

Interface de Vídeo 

 – Controladora de vídeo em alta definição (HD) integrada ao processador; 

 – Suportar no mínimo resolução de 1920x1200 @ 60Hz em modo analógico (VGA) e de 

3840x2160 @ 60Hz em modo digital (HDMI); 

 – Deve ter suporte a multi-tela, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e 

individualmente (modo estendido) 

Interface de som 

 – Interface de som “on-board”, padrão Plug-and-Play; 

 – Compatível com o padrão “High Definition Audio”. 

Teclado 

 – Teclado padrão ABNT-2; 

 – Padrão USB; 

 – Regulagem de altura e inclinação do teclado. 

Mouse 

 – Mouse do tipo óptico, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central 

próprio de rolagem; 

 – Resolução de no mínimo 1000 dpi; 

 – Padrão USB; 

 – Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”. 

Sistema Operacional 

 – Sem sistema operacional 

Monitor 

 - Tecnologia LED 18,5 polegadas ou superior. 

 – Possuir porta de conexão VGA 

 - Possuir porta de conexão HDMI e/ou DVI; 

 - Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de 

vídeo compatível com o modelo; 

 CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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São obrigações da CONTRATADA, neste contrato: 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A EMPRESA obriga-se a entregar o equipamento no prazo de 
15 (quinze) dias úteis contados após o recebimento da ordem de compra/serviço; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cumprir fielmente o que estabelece as exigências e as condições 
do Termo de Referência e desse Contrato de acordo com as especificações solicitadas; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução 
do objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando o serviço 
com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos e demais condições 
estabelecidos; 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais, decorrentes do objeto deste Termo de Referência, observando, inclusive, 
as Normas Regulamentadoras, eximindo o CAU/AM do estabelecimento de quaisquer vínculos 
trabalhistas; 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições de trabalho e 
de fatores que possam afetá-lo, não sendo levada em consideração qualquer argumentação 
posterior, de desconhecimento dessas condições; 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Indicar o nome do preposto ou funcionário que será o contato usual 
para equacionar os eventuais problemas relativos ao contrato firmado; 

SUBCLÁUSULA OITAVA - Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico com 
aviso de recebimento, bem como o número de telefone/fax, para que o CONTRATANTE 
mantenha os contatos necessários; 

SUBCLÁUSULA NONA - Atender aos chamados do CAU/AM com a máxima presteza; 

 CLÁUSULA QUARTA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

São obrigações da CONTRATANTE, neste contrato: 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e 
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado e necessário para o fornecimento do 
objeto; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Pagar os valores correspondentes à aquisição do objeto deste 
Termo de Referência; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto deste Termo de 
Referência por meio de agente designado, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências 
constatadas; 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Notificar o contratante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias; 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Exercer a fiscalização do fornecimento do objeto deste contrato, 
por serviços designados, na forma da Lei 8666/93; 

SUBCLÁUSULA SEXTA - A existência de fiscalização, pelo CONTRATANTE, não exime a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 CLÁUSULA QUINTA– DA VIGÊNCIA  
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O prazo da vigência vigorará por 12 meses, a contar da assinatura do contrato podendo, mediante 
acordo entre as partes, ser prorrogado via aditivo, conforme Lei 8666/93. 

 CLÁUSULA SEXTA– DO VALOR  

O valor do presente contrato é de R$ 16.946,94 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e seis reais e 
noventa e quatro centados), cujo pagamento será efetuado até 10 (dez) dias úteis após emissão e 
recebimento da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá remeter ao CONTRATANTE  a 
respectiva nota fiscal/fatura para pagamento. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, mediante 
a apresentação da nota fiscal e dos documentos de regularidade fiscal, comprovando a boa  
situação financeira da empresa; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os documentos para pagamento deverão ser apresentados na 
sede do CAU/AM, situada na Av. Mário Ypiranga, 696, Adrianópolis, Manaus – AM; 

SUBCLÁUSULA QUARTA - O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo da 
proposta apresentada pela CONTRATADA e da nota de emprenho apresentada pela 
CONTRATANTE, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Caso a CONTRATADA seja participante do SIMPLES Nacional 
deverá apresentar, a cada entrega de nota fiscal/fatura, a declaração prevista no artigo 4° da 
Instrução Normativa n°480-SRF de 15 de dezembro de 2004, nos termos do Anexo IV do mesmo 
instrumento, assinada por seu(s) representante (s) legal (is); 

SUBCLÁUSULA SEXTA  - Somente será aceita nota fiscal corretamente preenchida e sem 
rasura. 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os equipamentos será de 12 meses de garantia contratual junto 
ao fabricante mais 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de 
Defesa do Consumidor. 

 CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

Os recursos para a execução do objeto do presente contrato são oriundos do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM. 

A Dotação Orçamentária para suportar as despesas com a execução do contrato será oriunda do 
seguinte elemento 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados. 

 CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO  

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário 
Oficial da União, conforme preceitua o artigo 21, parágrafo único da lei 8666/93. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido 

neste instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de 0,33% (trinta e três 

centésimos de ponto percentual) sobre o valor do contrato ao tempo da infração, conforme o caso, 

por dia de atraso injustificado, até o período máximo de 30 (trinta) dias. A partir de trinta dias do 

atraso, será cobrada multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

conforme o caso, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 
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8666/93. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A desídia na regularização do fornecimento poderá ensejar, a 

critério do CONTRATANTE, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades listadas 

no caput deste artigo. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – As multas aplicadas em decorrência do presente contrato 

poderão ser descontadas do saldo havido pela CONTRATADA, junto ao CONTRATANTE, 

conforme artigo 87, § 1° da Lei 8666/93; 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no 

parágrafo anterior, a CONTRATADA será intimada a recolher o valor restante da multa apurada, 

no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial; 

SUBCLÁUSULA QUINTA – A aplicação de qualquer penalidade é precedida de processo 

administrativo próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8666/93, assegurara 

ao CONTRATANTE o direito de instaurar procedimento administrativo com vistas à rescisão do 

contrato, numa das formas previstas no artigo 79 e com consequências do artigo 80 do mesmo 

diploma legal. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 195 §3° e a Lei 9012/95 no artigo 2°, para 

que se contrate com o Poder Público, a CONTRATADA comprovará sua regularidade, mediante 

apresentação de negativa de débitos de contribuições sociais, contribuições previdenciárias e às de 

terceiros e do certificado de regularidade de situação perante FGTS, bem como outras certidões 

apresentadas na licitação, em original ou cópia autenticada, quando não for possível confirmar a 

autenticidade das mesmas nos sítios oficiais dos respectivos órgãos na internet, como condição 

necessária para essa contratação, mantendo essa documentação sempre atualizada na vigência do 

presente contrato; 

A regularidade fiscal para com a Receita Federal deverá ser comprovada, igualmente, através da 

certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à divida ativa da União;Todas 

as alterações do ato constitutivo da empresa CONTRATADA deverão ser imediatamente 

comunicadas ao CONTRATANTE; 

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

O foro do presente contrato é Justiça Federal, Seção Judiciária de Manaus/AM. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo lavrado em 03 

(três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 
Manaus, 10 de março e 2022. 

 

 

http://www.cauam.gov.br/
mailto:atendimento@cauam.gov.br


Av. Mário Ypiranga n° 696 - Adrianópolis| CEP: 69057-001 Manaus/AM | Telefone: (92) 3302-2959 

www.cauam.gov.br / atendimento@cauam.gov.br 

 

 

 

 
Arq. e Urb Jean Faria dos Santos 

Presidente do CAU/AM 

Contratante 

 

 

 

 
Mirel da Silva Pina  

Representante da FEMP IMPORT COMÉRCIO E 

INFORMÁTICA EIRELI 

Contratada 

 
 

Testemunhas: 

 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

   Assinatura:   Assinatura: 
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