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MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NUMERO

PREGÃO ELETRONICO - SRP

014/2016

CONTRATANTE:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Bairro:
Cidade:

~

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
33.654.831/0001-36
SHIS Quadra 1 Conjunto “B” — Edificio Santos Dumont
FAX:
[Telefone: (61) 3211-9051
Lago Sul
71605-160
CEP:
UF:
Brasilia
]DF
~

~

~

C O N T R A T A D A:

Alfamax Comercio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda ME
16.812.837/0001-75
Rua 10 Lote 03 Loja 01 - Metropolitana
FAX:
(61)3399-0880
[Telefone:
Nucleo Bandeirante
Bairro:
71.731-100
CEP:
UF:
DF
Brasília
Cidade:
AGENCIA N.º:
INSTITUIÇAO BANCÁRIA:
CONTA BANCÁRIA N.º:
0688
Caixa Econômica Federal
1827—5 OP 003
ATO DE DELEGAQÃO:
REPRESENTANTE LEGAL:
Representante Legal
089.371 .696-06.
Danilo da Silva Malheiros
Nome:
CNPJ:
Endereço:

l
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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 do Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 14/2016, com a
finalidade de atender às necessidades do CNPq.
I

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-Ihe, supletivamente, os princípios 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.
ªs“

~
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O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do objeto deste instrumento
contratual, o valor total de R$ 4.757,80 (quatro mil setecentos e Cinquenta e sete reais e oitenta

centavos).

.,
:1

L.

PANO DE PRATO 100% ALGODÃO
'

57

SABONETE LÍQUIDO PARA
SABONETEIRA 800 ML

REF

360

R$ 6,15

R$ 2.214,00

58

REFIL DE ÁLCOOL EM GEL 70% 800 ML REF

200

R$ 9,38

R$ 1.876,00

g

VALOR TOTAL

R$ 4.757,80

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 equivoco no dimensionamento dos quantitativos da
proposta, a CONTRATADA devera' 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.

~

A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto, correrá à conta do Orçamento do
CNPq, para o exercicio de 2017 sob a seguinte classificação: - Programa de Trabalho: 092039;
Natureza da Despesa: 339030; Fonte de Recursos: 0280242010; Plano Interno: 9605

I) EMPENRO

.

.

Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente instrumento
contratual estão regularmente inscritos na Nota de Empenho nº 2017NE800462 de 29/08/2017
no valor total R$ 4.757,80 (quatro mil setecentos e cinqiienta e sete reais e oitenta centavos).
,

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a partir de sua
assinatura.
O prazo de vigéncia do Instrumento Contratual será de 4 (quatro) meses a contar da data de sua
assinatura.

W

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:
I - alteração do projeto ou especificações, pelo CNPq;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do instrumento contratual;
III - impedimento de execução do instrumento contratual por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CNPq em documento contemporâneo a 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, apés 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
01 — conjunto B — Garagem — Edifício Santos Dumont — Lago Sul — Brasilia — DF, no horário de 8
h às 18h.

PARÁGRAFO QUARTO

—

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

pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do instrumento contratual, 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
conseqúente 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 provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantesâªincorreta execução do instrumento
contratual.
3

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 mínimo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPOKSABILLEDADES E OBRIGAÇÓES'“DACONTRATADA
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;
o objeto deve

estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português

e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

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);
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
9) manter, durante toda a execução do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

cação;
h) indicar preposto para representa-la durante a execução do instrumento contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DAS

osmoações ao coumamme

Cabe ao CONTRATANTE, além dos encargos previstos na Lei nº 8666/93, as seguintes
obrigações:
a) são obrigações da Contratante:
b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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;

c) verificar minuciosamente,

d) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de

comissão/servidor especialmente designado;

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

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

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 instrumento contratual e de tudo dará ciência a CONTRATADA, conforme art. 67 da Lei nº
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 8666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do instrumento contratual 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 instrumento contratual, aplicamse 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 contratado.
b) O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e
atestada por servidor responsável e ter sido verificada a regularidade do fornecedor,
mediante consulta on-Iine 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.
c)

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.
e) 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.

%

%
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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. No entanto, 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.

g) A Contratada

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 seguinte fórmula:

EM =

I

x N

X

VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

N =

VP = Valor da parcela a ser paga.
I

= Índice de

I

= (TX)

compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

_E

(6/100)

I

=

0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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 instrumento contratual.
«

,

,

1.

,

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 7º da Lei nº

10.520/2002, a CONTRATADA, no curso da execução do instrumento contratual, estará sujeita
às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa:
a) advertência, com fundamento no art. 87,

I,

da Lei nº 8666/1993;

b) multa, com fundamento no art. 7°, da Lei n° 10.520/2002 e art. 87, III, da Lei n°

8666/1993;
o)

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;
cl)

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, III, da
Lei nº 8666/1993;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com

fundamento no art. 87,

;P

IV,

da Lei n° 8.666/1993.

2. As sanções previstas nas alíneas “a”,

juntamente com a da alínea

“”,c

“d” e “e” deste Item poderão ser aplicadas

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

“”,b

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 alínea “e”.
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 instrumento contratual,

prejuízo da aplicação das demais penalidades e das

sem

responsabilidades civil e criminal, são:
a) 0,16% (zero virgula dezesseis por cento) ao dia sobre o valor mensal do instrumento

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

Levissimo

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

Gravíssimo

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,

f

doﬂmensal do instrumento contratual.
7

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, devidamente comprovados por escrito e

aceitos pelo CONTRATANTE.
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 ocorrência, sob pena de não serem considerados.
CONTRATANTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do

11. O

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 nº 12.846, de 10 de

agosto de 2013.

A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8666/93.
No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
a)
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do instrumento
contratual até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
No procedimento que visa a 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.

presente instrumento contratual fundamenta-se:
a) na Lei nº 10.520/2002, no Decreto n° 5.420/2005 e no Decreto nº 7892/2013 ;
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
I

- O

couber

%
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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
01300.000430/2016-1;
b) da proposta vencedora da CONTRATADA.

Fica eleito o 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.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é 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 8666/93, o qual, depois
de lido, e assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas.

Brasília/DF,

Z C) de agosto de 2017.

CONTRATANTE:

W

LIQ“ \L L1 QED

Anderson Malta da Silva
\
Coordenador de Recursos Logísticos — COLOG
Conselho Nacional de Dese olvimento Cientifico e Tecnológico

CONTRATADA:

—

CNPq

~~
1/

D‘éﬁilo da Silva Malheiros
Representante Legal
Alfamax Comercio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda

TESTEMUNHAS:
N:OME

CPF:

BUT/”WN
Alf” C5520 941g" à)

JCRNOME:

UCPF:

QacMQoQª/Cf
Zoca.

5331-986

ml}

