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O presente instrumento contratual tem por objeto a aquisição de material de copa e cozinha,
gêneros alimentícios, materiais de expediente e higienização e limpeza com o objetivo de
atender às necessidades deste Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
— CNPq, no exercício de 2017, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência e seus anexos, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 14/2016, com a
finalidade de atender às necessidades do CNPq.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este instrumento contratual, independente de sua
transcrição, o Edital de Licitação e a Proposta da CONTRATADA, datada de 16/01/2016, seus
Anexos e demais elementos constantes do referido processo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente instrumento contratual regula-se por suas cláusulas e
pelos preceitos de direito públicos, aplicando—lhe, supletivamente, os principios da teoria geral
dos instrumentos contratuais s e as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil
— Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990.

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste instrumento

contratual, o valor total de R$ 5.418,00 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais).
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Materiais de copa e cozinha
Unidade
de
Descrição/Especificação
Quant.
Medida
COPO PLÁSTICO PARA CAFÉ - 50 ML.
Especificação: Copo plástico para Café ,
descartável, capacidade 50 ml, em
poliprolileno "PP" branco, não tóxico, com
frisos e saliência na borda, peso por 100
(cento) do copo deverá ser igual ou
superior a 75 gramas e de acordo com a
norma NBR 14.865/2002.
Cento
1.250,00
.
Acondicionamento em caixa de

Valor
Unitário

Valor

R$1,32

R$1.650,00

Total

papelão com 50 sacos, cada saco com
100 copos, devidamente identificados
com a descrição resumida do material,
SAC, identificação do fabricante, cnpj,
selo do INMETRO.
Validade indeterminada.

Grupo 02 - Materiais de gêneros alimentícios
Unidade
Valor
de
Unitário
Descriçao/Especificaçao
Quant.
Item
Medida
AÇUCAR REFINADO NATURAL.
Especificação: Pacote plástico de 01
(um) Kg, acondicionado em em fardo de
1 0 (dez) Kg.
6 . Deverá constar no pacote,informação
nutricional, peso liquido, lote de
fabricação e prazo de validade.
validade mínima 12 meses da data do
recebimento.

1.200

Quilo

R$ 3,14

Valor
Total

R$ 3.768,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou
indiretos, omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse
ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser cumprido sem ônus adicional ao CNPq.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da
proposta, a CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste Pregão,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1°, da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O disposto no parágrafo anterior se aplica ainda que se trate de
eventos futuros e incertos.
PARÁGRAFO QUARTO - Os preços constantes da proposta anexa a este instrumento
contratual são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto, correrá à conta do Orçamento do
CNPq, para o exercício de 2017 sob a seguinte classificação: - Programa de Trabalho: 092039;
Natureza da Despesa: 339030; Fonte de Recursos: 0280242010; Plano Interno: 9605 .
~

Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente instrumento

contratual

estão regularmente inscritos

na

Nota

de

Empenho

nº 2017NE800392,

de

25/07/2017, no valor de R$ 5.418,00 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais).
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O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (dose) meses a partir de sua

assinatura.
O prazo de vigência do Instrumento Contratual será de 120 (cento e vinte) dias a contar da data
de sua assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos de inicio de etapas de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do instrumento contratual e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico—financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:
! - alteração do projeto ou especificações, pelo CNPq;
ll - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do instrumento contratual;
Ill - impedimento de execução do instrumento contratual por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CNPq em documento contemporâneo à sua ocorrência;
IV- interrupção da execução do instrumento contratual ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CNPq;
V - aumento das quantidades inicialmente previstas no instrumento contratual, nos limites
permitidos por lei;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo do CNPq, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do
instrumento contratual, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO

—

O fornecimento dos itens será efetuado em remessa parcelada,

conforme a necessidade do órgão gerenciador.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo de entrega dos itens, após a solicitação, não deve ser
superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da
assinatura do instrumento contratual, se for o caso.
PARÁGRAFO TERCEIRO — Os itens deverão ser entregues no seguinte endereço SHIS Quadra
Brasilia — DF, no horário de 8
01 — conjunto B — Garagem — Edifício Santos Dumont — Lago (Sul

-

h às 18h.
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PARÁGRAFO QUARTO

—

Os itens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias,

peio (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

,

para efeito de posterior

verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na
proposta.

PARAGRÁFO QUINTO

—

Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo

ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.

PARAGRÁFO SEXTO- Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
a) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando—se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O recebimento provisério ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do .
PARÁGRAFO OITAVO - É necessária a apresentação pela contratada das notas ﬁscais com
discriminação dos serviços executados.
PARÁGRAFO NONO - Os itens deverão ter prazo de garantia minimo de 12 (doze) meses.

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de

garantia ou validade;
c) o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português
e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

d) responsabilizar—se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
e) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

f)

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

%

g) manter, durante toda a execução do , em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) indicar preposto para representa—la durante a execução do

.

Cabe ao CONTRATANTE, além dos encargos previstos na Lei nº 8.666/93, as seguintes
obrigações:
a) são obrigações da Contratante:
b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

c) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
d) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de
comissão/servidor especialmente designado;

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

a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de ,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

law
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A fiscalização será exercida por um representante do CONTRATANTE, designado pela
autoridade competente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
do e de tudo dará ciência a CONTRATADA, conforme art. 67 da Lei n.° 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em co—responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do pode sustar qualquer entrega que esteja em desacordo
com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No que se refere ao disposto neste , aplicam-se também,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

a) o Pagamento será efetuado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico,

mediante apresentação de Nota Fiscal, em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da
data de atesto do recebimento do material, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta-corrente indicados pelo

contratadª
=r

b) O pagamento seré efetuado somente apés a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e

atestada por servidor responsável e ter sido verificada a regularidade do fornecedor,
mediante consulta on—line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF) e
ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais

(CADIN), do Portal da Transparência para comprovação, dentre outras coisas, do devido

recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos
estaduais e federais, conforme cada caso.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que

trata o inciso

II

do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art.
5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

d) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo,

obrigação financeira

pendente,

decorrente

de

penalidade

imposta ou

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se—á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

f) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
9) A Contratada

regularmente optante pelo Simples Nacional,

nos termos da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições

abrangidos

por

aquele

regime.

entanto,

No

o

pagamento

ficará

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
h) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação

financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguintãfírmula:
le-

\

i

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
I

= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I

= (TX)

__l_= (6/100)

!

= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
3 O CNPq não estará sujeito ao pagamento da compensação
financeira a que se refere o paragrafo anterior, se 0 atraso decorrer do fornecimento irregular dos
materiais ou com ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de cumprimento
pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas do .

1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 7° da Lei n°

10.520/2002, a CONTRATADA, no curso da execução do

,

estará sujeita às seguintes

penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa:
a) advertência, com fundamento no art. 87, l, da Lei nº 8.666/1993;
multa, com fundamento no art. 7°, da Lei nº 10.520/2002 e art. 87, III, da Lei n°
b)

8.666/1993;
c)

impedimento

de

licitar

e

contratar

com

a

Administração

Pública

Federal

descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 7°,
da Lei n° 10.520/2002;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, com fundamento no art. 87, lll, da
Lei n° 8.666/1993;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com
fundamento no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.
2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “C

juntamente com a da alínea

“”,b

,“d”

e

“ ”

e

deste Item poderão ser aplicadas

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, elevando-se o
prazo para 10 (dez) dias úteis, no caso da penalidade prevista na

“ ”
alineae

3. Os valores da multa pela ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto, assim

considerado pelo CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela inexecução parcial ou total
do , sem prejuízo da aplicação das demais penalidades e dasrresponsabilidades civil e criminal,
são:

a) 0,16% (zero virgula dezesseis por cento) ao dia sobre o valor mensal do

,

limitada a

incidência a 15 (quinze) dias;
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do

,

em caso de atraso por período superior ao

previsto na alínea anterior até 30 (trinta) dias, ou de inexecução parcial da obrigação

assumida;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do

,

em caso de inexecução total da obrigação

assumida, podendo ainda ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da

avença.
4. Na ocorrência do descumprimento das obrigações identificadas no Item 13 (Obrigações da

Contratada) deste Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades,
será aplicada advertência ou multa de acordo com os graus atribuídos, a saber:

~

01

Levrssrmo

0,2% por dia sobre o valor mensal do instrumento contratual

02

Leve

0,4% por dia sobre o valor mensal do instrumento contratual

03

Médio

0,8% por dia sobre o valor mensal do instrumento contratual

04

Médio-grave

1,6% por dia sobre o valor mensal do instrumento contratual

05

Grave

3,2% por dia sobre o valor mensal do instrumento contratual

06

Gravissimo

4,0% por dia sobre o valor mensal do instrumento contratual

5. Eventual desistência da CONTRATADA após sua expressa manifestação de interesse na

prorrogação contratual ensejará a aplicação pela CONTRATANTE de multa 5% (cinco por cento)
do valor global

do

instrumento contratual,

sem

prejuízo

das

demais

penalidades

e

responsabilidade civil pelos prejuízos causados ao interesse público.
6. Em caso de reincidência específica na infração de grau 06, Tabela 1, a CONTRATADA estará

sujeita à multa de 10% (dez por cento), ao dia, do valor mensal do instrumento contratual.
7. Na hipótese de reincidência específica, pela segunda vez, nas infrações de graus 05 e 06

previstas na Tabela

1

deste Item, restará caracterizada a inexecução parcial do instrumento

contratual e, em nova reincidência, inexecução total do instrumento contratual, ensejando a
rescisão unilateral da avença.
8. O valor da multa aplicada deverá ser descontado por ocasião do pagamento a ser efetuado

pela CONTRATANTE, ou recolhido via GRU, podendo ainda ser descontado da garantia

oferecida ou cobrado judicialmente.
9. As penalidades somente poderão ser relevadas nos casos para os quais a CONTRATADA não

&

tenha, de qualquer forma, concorrido ou dado causa, devidam nte comprovados por escrito e
aceitos pelo CONTRATANTE.
,e

L

.

10. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE os casos de que trata o subitem

anterior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos contados de sua verificação e

apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos a
partir da data de sua ocorréncia, sob pena de não serem considerados.
11. O CONTRATANTE, no

prazo méximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do

recebimento dos documentos de comprovação mencionados no subitem anterior, deverá aceitar
ou recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de sua eventual aceitação ou

recusa.
12. A aplicação das sanções previstas neste Termo não afeta os processos de responsabilização

e aplicação de penalidades decorrentes de atos ilícitos alcançados pela Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
a)
CONTRATANTE poderé reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do instrumento
contratual até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o
1.1.1.1.
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial,
a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir
provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.

- O presente instrumento contratual fundamenta-se:
a) na Lei n° 10.520/2002, no Decreto n° 5.420/2005 e no Decreto n° 7.892/2013 ;
b) na Lei n° 8.666/93 ;
c) na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, no que
couben
ll - O presente instrumento contratual vincula-se aos termos:
a) do Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 14/2016, e seus anexos, constante do processo nº
O1300.000430/2016-1 ;
b) da proposta vencedora da CONTRATADA.
I

A publicação do presente instrumento contratual deverá ser providenciada, em extrato, tanto no
Diário Oficial da União, como no site do CNPq, até 0 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, na forma prevista no
"ª
parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8. 666/93.
‘\._

%

foro da Subseção/Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília/DF, para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Fica eleito

O

E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado o presente
instrumento contratual, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, cujo extrato fica registrado no
Livro Especial do CONTRATANTE, de acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.666/93, o qual, depois
de lido, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas.

Brasília/DF, 25/07/2017.

;

CONTRATANTE:

MW“

W,

Íus

“A
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Coordenador de Recursos Logísticos — COLOG
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