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Nº/ANO:
70/2017

ORDEM DE SERVIÇO

N.º DO PROCESSO:

a

(inciso

II,

24,

NUMERO
22/2017

CONTRATANTE
NOME: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLOGICO — CNPq
Natureza Jurídica:
Fundação Pública Federal criada pela Lei nº 1.310, de 15 de janeiro de 1951.
CNPJ n.º : 33.654.831/0001—36
Endereço: SHIS QI 01 Conjunto B Edifício Santos Dumont
CEP:
Cidade:
QE:
71605—160
DF
Brasília
~

~

CONTRATADA
EMPRESA: Eletro Motor Bombas Instalações e Locação de Equipamentos LtdaMe
UF:
Cidade:
Endereço: Cruzeiro Center - Bloco D - Loja 29 - SRES
Cruzeiro Velho DF
CL - Cruzeiro Velho.
~

Email:
TELEFONE:
(61) 32348592 eletromotorbombas
@yahoo.com.br

CNPJ:
04.021 .632/000192

CEP:

70640-545

~

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF nº

ATO DE DELEGAÇAO:

Amauri Leite Gandine

551 .944.351-34

Proprietário

1 —

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção em 02 (duas)Bombas Submersas ABS EJ4OB 3.0KW 2 Pólos
Trifásicos, sendo uma manutenção corretiva e outra preventiva, incluindo troca de
peças e reparo da estrutura permitindo o pleno funciona ento

V’

& CNPq
1.1

—

E COMUNICACOES

TABELA DESCRITIVA

”EM

01

iNOVAÇgEÉSNQAyMêêà-ããgçª

DESCRIÇÃO ”
ESPECIFICAÇAO

/

de
manutenção
Serviços
corretiva e preventiva de 02
Submersas
(duas)Bombas
Modelo ABS E J4OB, 3.0KW,
2 Polos, Trifásicas, incluindo
troca de peças e reparo da
estrutura permitindo o pleno
funcionamento.

QTD

VALpR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

R$

02

R$

2.830,00

1.415,00

VALOR TOTAL

R$

2.830,00

2. DO PAGAMENTO

2.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o

aceite/recebimento definitivo do serviço, mediante o devido atesto da Nota Fiscal
pelo(s) responsável(eis) pelo Contrato, conforme orientação do SEGES, Unidade

Administrativa de Gestão de Contratações no CNPq e condições estabelecidas no
Termo de Referência.
3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1.A presente contratação envolve os serviços de manutenção corretiva

e

preventiva de 02 (duas)Bombas Submersas Modelo ABS E J4OB, 3.0KW, 2 Polos,
Trifásicas, incluindo troca de peças e reparo da estrutura permitindo o pleno
funcionamento.
3.1.2. As citadas bombas funcionam alternadamente.
3.1.3. As bombas envolvidas na contratação serão coletada e devolvida nas
dependência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico —
CNPq, localizado no SHIS QI 01, conjunto B, Blocos A, B, C e D, Lago Sul,
Brasília/DF.
3.1.4. As bombas deverão ser retiradas e colocadas no poço de esgoto pelos
funcionários da manutenção predial.

%

K.»

2

@cmpq

m...

movméassconumm

Hg

“

W
M
3.1.4.1. A Contratada deverá primeiramente realizar a manutenção corretiva na
primeira bomba, que se encontra danificada, incluindo:
as

.-

.7

_:

retirada no CNPq;
desmontagem;
revisão;
substituição de peças;
montagem;
entrega e instalação no CNPQ.
a
a
a
a
a

3.1.5. Em ato contínuo, depois da instalação da primeira, a segunda bomba
deverá ser retirada para a realização da manutenção preventiva.
3.1.6. Para o recebimento de cada bomba devidamente reformada, será emitido
Termo de Recebimento Provisório (anexo I) e, após 10 dias será emitido o Termo
de Recebimento Definitivo (anexo II) por servidor responsável pela fiscalização do
serwço.
3.2. Os serviços de manutenção corretiva 'na primeira bomba incluirão no
mínimo a desmontagem, revisão, substituição de peças, montagem:

Desinfecção, higienização e limpeza da superfície;
Rebobinamento;
Troca de rolamento 3206 03;
Troca de rolamento 6204 drz;
Troca de cabo 4x2,5 3 metros;
Colocação de 03 litros de óleo isolante p/abs;
Resinar tampa de saída;
Troca de 02 anel vering;
Serviço de torno — bucha do selo;
Serviço de torno — base do rolamento;
Troca de 08 terminais;
Serviço de torno — confecção de visor de óleo;
Troca de 02 selos mecânico 1”; e
Pintura com a tinta original de fábrica;
Mão de obra — desmontagem e montagem.
'

3.3. Para os serviços de manutenção preventiva na segunda bomba. entende a
Administração que deverão incluir no mínimo a desmontagem, revisão,
substituição de peças.
3.3.1 . Durante a vistoria a licitante poderá identificar outras necessidades e deverá
incluir na sua proposta de preços.

4. INFORMAÇOES

RELEVANTES

PARA

O

DIMENSIONAMENTO

DA

PROPOSTA
4.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
4.1.1.As bombas enviadas para a manutenção deverão ser os mesma a
retornarem ao órgão, não se permitindo, em hipótese all uma, a substituição
dessas.
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4.1.2. Em caso de perda/extravio do equipamento, o mesmo deverá ser
substituído por outro igual ou de qualidade superior.
4.1.3. A montagem e desmontagem das bombas no poço é por conta do Conseiho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
4.1.4. A contratada deverá apresentar termo de garantia de no mínimo 01 (um)
ano para os serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva.
5. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição
quando necessário.
6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

6.1. A execução dos serviços será iniciada no ato do recebimento da nota de
empenho.
6.2. O prazo para a execução do serviço será de 3 dias úteis.
6.3. A bomba serão recebidas provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência.
6. 4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
6.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade para a aceitação mediante
termo circunstanciado.
6.5.1. 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.
6.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
7. OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

7.1. Retirar e recolocar as bombas da caixa de esgoto.
7.2. Exigir o cumprimento de todas as. obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
7. 4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7. 5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o yaior.da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela contratada.
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8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;
8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
8.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
por todas as obrigações trabalhistas,
sociais,
8.4. Responsabilizar-se
na
previstas
demais
cuja
específica,
legislação
previdenciárias, tributárias e as
inadimplência não transfere responsabilidade a Contratante;
8.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 . Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração a continuidade do

contrato.
12. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. “67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e
do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
12.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
12.3. A verificação da adequação da—prestação do serviço deverá ser realizada
com base nos critérios previstos neste Termo de Referê
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12.4. A execução do serviço contratados deverá ser acompanhada e fiscalizada
por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos
aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de
2008, quando for o caso.
12.5. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº
8. 666 de 1993.

12.7.0 descumprimento total ou parcial das demais obrigações e
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei nº 8.666, de 1993.
12.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13. DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
13.1 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais
assumidas ou a infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação
das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, que se encontram
indicadas abaixo, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1 .3. fraudar na execução do contrato;
13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
13.1 ..5 cometer fraude fiscal;
13.1 6.. não mantiver a proposta.
13. 2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
13.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
13.2.2. multa moratória de 0,3 % (zero virgula trés por cento) injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20% (vinte por cento),
13. 2. 3. em se tratando de inobservância do prazo fixafie, para apresentação da
CMN
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garantia, ainda que seja para reforço, aplicar-se—á multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por» dia de atraso, observado o máximo
de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
13.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
13.2.5. multa compensatória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
13.2.5.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
13.2.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.2.7. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.8. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, 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 a Contratante
pelos prejuízos causados;
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
13.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado a Contratante, observado o princípio da
proporcionalidade.
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.7 A falha na execução do contrato estará configurada quando o
CONTRATADO enquadrar-se em pelo menos uma das situações previstas na
Tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações conforme Tabela 1 deste
item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativameqt .
l
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1

PONTOS DA INFRAÇÃO

1

2

2

3

3

4

4

5

5

8

6

1o

13.8 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá
aplicar multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU

CORRESPONDÉNCIA

1

R$ 300,00

2

R$ 500,00

R$ 700,00
ACO

R$ 900,00
01

R$ 2.000,00

6

R$ 4.000,00

Tabela 3

~

GRAU INCIDENCIA

DESCRIÇÃO

ITEM

~

Deixar de efetuar a entrega do objeto em
conforme
perfeitas
condições,
especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado/,da

W“
( tj
\

Por
ocorrência

6
~

q
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respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade.
O objeto não estar acompanhado do manual
do usuário, com uma versão em português e
da relação da rede de assistência técnica
autorizada, quando cabível.

3

Deixar de responsabilizar—se pelos vícios e
danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de

1

5

~
º

«cavas»

Por
ocorrência

mºçªda

1990)

4

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

6

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

4

Deixar de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as
ºb ri g a Ç ões as sumi d as, toda s as condi çº”es
de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

6

Por
ocorrência

'

5

.

6

.

.

Por
i
o º orr“enca

Por
,
ocorrencra
.

13.9 Para as infrações não contempladas nas tabelas acima, a autoridade
competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a analogia das
infrações abordadas na TABELA 3, e serão tratadas de acordo com a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao
CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.

13.10 Aplicação das sanções previstas neste edital 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
l
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DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.

VALOR: R$ 2.830,00

NOTA DE EMPENHO N.º:

DATA DO EMPENHO:

2017N E800460

28/08/2017

~
PTRES:

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

33.90.39

0280242010

092039

PLANO INTERNO:

9605

~

DA VIGÉNCIA

15.

O instrumento contratual
data de sua assinatura.
1 6.

&

ser firmado terá duração de 03 (trés) meses, contados da

DO FORO

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.

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 8.666/93, o qual, depois de lido,. é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas, abaixo nomeadas.
E para

Brasília/DF, 01/09/2017.

CONTRATANTE;
A

..
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Anderson Malta da Silva
Coordenador de Recursos Logísticos — COLOG
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CONTRATADA:

A”) a,W

WALT

—

CNPq

Cilª/“0%

Amauri Leite Gandine
Representante Legal
Eletro Motor Bombas Instalações e Locação de Equipamentos Ltda-Me

TESTEMUNHAS:

CPF:
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