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PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 09/2017

Processo Administrativo n.°01300.002929l2017-16
Nº
CONTRATO
064/2017
PARA
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,
ARTE
FINALIZAÇÃO,
DIAGRAMAÇAO,
EDITORAÇÃO ELETRONICA, IMPRESSÃO,
ACABAMENTO, EMBALAGEM, ENTREGA E
APLICAÇAO GRÁFICA PARA ATENDIMENTO
DAS
DE
DEMANDAS
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL, QUE FAZEM ENTRE SI O
CONSELHO
NACIONAL
DE
CIENTÍFICO
E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO - CNPq E A EMPRESA
A.L.I=.S. MONTEIRO - ME.

O
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO
E
CONSELHO
TECNOLOGICO — CNPq, Fundação Pública Federal criada pela Lei nº 1.310, de 15 de'
janeiro de 1951, vinculada e transformada pela Lei 6.129 de 06/11/1974 ao .Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, com sede no SHIS QI 1,
Conjunto B, Bloco A, Edificio Santos Dumont, Lago Sul, CEP 71605-160, na Cidade de
Brasilia, Estado do DF, neste ato representado por Cláudio da Silva Lima, nomeado pela
Portaria nº 324 de 08 de dezembro de 2016, publicada no DOU de 09 de dezembro de
2016, inscrito no CPF nº 149.761.451-15, portador da Carteira de Identidade nº 46.716,
expedida por OAB/DF, doravante denominada CONTRATANTE, e a A.L.F.S. MONTEIRO
- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.184.290/0001-97, sediada na Rua José de Alencar,
623, CEP. 19802-010, em Assis/SP, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pela Sra. Ana Lúcia Fujie Seike Monteiro, portadora da Carteira de
Identidade nº 24.361.984-4, expedida por SSP/SP, e CPF nº 158.073.568-10, tendo em
vista O que consta no Processo nº 01300.002929/2017-16 e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho
de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas
alterações, resolvem celebrar O presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão/SRP
nº 09/2017, mediante as Cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para serviço

de produção, arte finalização, diagramação, editoração eletrônica, impressão;
acabamento, embalagem, entrega e aplicação gráfica para O atendimento das demandas
de comunicação institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
TencológiCO-CNPq, pelo regime de empreitada por demanda, do tipo menor preço
unitário, por lote conforme especificações e condições esta ~~ Iecidas nO Termo de
Referência, Anexo do Edital do Pregão EIetrOnico- SRP nº 09/ O]
om a Finalidade de
,
atender às necessidades do CNPq, empreitada por demanda.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o
Edital de Licitação e a Proposta da CONTRATADA, seus Anexos e demais elementos
constantes do referido processo.
"PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando—Ihe, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços do objeto deste contrato o
valor estimado de R$ 88.625,00 (oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais) para 0
Lote 1, considerando que o pagamento será realizado por demanda.

Itens do Lote 1: folders, cartazes, impressos, panfletos, diplomas, cartões de visita
institucional, calendários, marcadores de livro e blocos de anotações.
ITEM

UNIDADE
DE

_

_

DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇAO

MEDIDA

VALOR
VALOR
QUANTIDADE UNITARIO
TOTAL (R$)
(R$)

Folder

Folder A: formato aberto 55 cm
30 cm, em papel
couchê fosco, 230 g/mº, 4/4 cores. Acabamento: 03
(três) dobras vincadas, laminação BOPP fosca frente e
verso, aplicação de verniz UV localizado 1/1.. OBS:
Prova Digital em papel fotográfico semi-mate de alta
resolução. Chapa CTP e controle de impressão on-line
CIP
com
3
ou
superior
Institucional
(ref.:
CNPq/TWAS/CLAF/PEC-PG/Moçambique). Prazo de
entrega: 3 dias úteis após recebimento da arte.
Quantidade minima por tiragem: 500 (quinhentas)
unidades.

5.000

2,20

11.000,00

Folder

Folder B: formato aberto A4 (297 x 210 mm), em papel
couchê fosco, 230 g/mº, 4/4 cores. Acabamento: 01
(uma) dobra vincada. OBS: Prova Digital em papel
fotográfico semi-mate de alta resolução. Chapa CTP e
controle de impressão on-line com CIP 3 ou superior
(ref.: PFoto). Prazo de entrega: 3 dias úteis após
recebimento da arte.

6.000

0,21

1.260,00

Folder

Folder C: formato aberto 46 cm x 21 cm, em papel
couchê brilho, 230 g/mº, 4/4 cores. Acabamento: 02
(duas) dobras vincadas, com picote para destaque em
1 das dobras. OBS: Prova Digital em papel fotográfico
semi-mate de alta resolução. Chapa CTP e controle de
impressão on-Iine com CIP 3 ou superior (ref.:
PICT/PJR). Prazo de entrega: 3 dias úteis após
recebimento da arte. Quantidade mínima por tiragem:
4.000 (quatro mil) unidades.

9000

0,35

3,50,00
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Folder

Folder D: formato aberto A3 (420 x 297 mm), em papel
couchê fosco, 230 g/mº, 4/4 cores. Acabamento: 01
dobra vincada; laminação BOPP fosca, frente e verso;
aplicação de verniz UV 1/1, nos locais indicados. OBS:
Prova Digital em papel fotográfico semi-mate de alta
resolução. Chapa CTP e controle de impressão on-line
com CIP 3 ou superior (ref.: .PAAA, PFoto e PICT Agraciados). Prazo de entrega: 3 dias úteis após
recebimento da arte. Quantidade minima por tiragem:
1000 (mil) unidades.

3.000

Folder

Folder E: formato aberto 68,75 x 30 cm (formato
fechado 13,75 x 30 cm), em papel couchê fosco, 230
g/mº, 4/4 cores e laminação BOPP com brilho, frente e
verso. Acabamento: 04 (quatro) dobras vincadas. OBS:
Prova Digital em papel fotográfico semi-mate de alta
resolução. Chapa CTP e controle de impressão on-line
com CIP 3 ou superior (ref.: Pesquisador Emérito
Agraciados, Menção Esp.). Prazo de entrega: 3 dias
úteis após recebimento da arte.

1.500

1,40

2.100,00

Folder

Folder F (D2): formato aberto A3 (420 x 297 mm), em
papel couchê fosco, 230 g/mº, 4/4 cores. Acabamento:
01 dobra vincada; laminação BOPP fosca, frente e
verso; aplicação de verniz UV 1/1, nos locais indicados.
OBS: Prova Digital em papel fotográfico semi-mate de
alta resolução. Chapa CTP e controle de impressão on—
line com CIP 3 ou superior (ref.: Prata da Casa - 25
anos). Prazo de entrega: 3 dias úteis após recebimento
da arte. Quantidade mínima por tiragem: 100 (cem)
unidades.

200

7,00

1.400,00

1.000

0,90

900,00

6.000

0,20

1.200,00

18.000

0,30

5.400,00

Folder

Cartaz

Cartaz

Folder G: formato fechado: 210 x 297mm (A4); formato
aberto: 420 x 297mm em papel reciclado (Arjo Wiggins,
linha Natural Plus ou similar), 170g/mª; Impressão 4/4
cores (ref..: PELD/CNPq Sustentável). Acabamento:
01 (uma) dobra
vincada. Prazo de entrega: 3 dias úteis após
recebimento da arte.
Cartaz A3: formato (42 cm x 29,7 cm), papel couché
brilho 170 g/mª, 4/0 cores. Acabamento: 01 (uma)
dobra vincada. OBS: Prova Digital em papel fotográfico
semi-mate de alta resolução. Chapa CTP e controle de
impressão on-line com ClP 3 ou superior (ref.: PJR).
Prazo de entrega: 3 dias úteis após recebimento da
arte.
Cartaz A2: formato (59,4 cm x 42 cm), papel couché
brilho 170 g/mº, 4/0 cores. Acabamento: 02 (duas)
dobras vincadas. OBS: Prova Digital em papel
fotográfico semi-mate de alta resolução. Chapa CTP e
controle de impressão on-line com CIP 3 ou superior
(ref.: PFoto, PICT e Mercosul) . Prazo de entrega: 3
dias úteis após recebimento da arte. Quantidade
minima por tiragem: 6.000 (seis mil) unidades.

3.450,00
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10

Marcador de livro: formato 21 cm x 5 cm, papel couché
brilho 250 g/mª; 4/4 cores. Prova Digital em papel
fotográfico semi-mate de alta resolução. Chapa CTP e
Marcador
controle de impressão on-line com CIP 3 ou superior
de livro
(ref.: SECAT). Prazo de entrega: 3 dias úteis após
recebimento da arte. Quantidade mínima por tiragem:
2.000 (duas mil) unidades.

6.000

0,30

1.800,00

11

Impresso A: Formato aberto A3 (420 x 297 mm), em
papel couché fosco, 150 g/mº, 4/4 cores. Acabamento:
50% (cinquenta por cento) de cada pedido com uma
dobra e 50% (cinqenta por cento) com duas dobras.
OBS: Prova CTP e controle de impressão online com
CIP 3 ou superior (ref.: SNC&T/SBPC). Prazo de
entrega: 3 dias úteis após recebimento da arte.
Tiragem mínima a contratar/executar: 2.500 (duas mil e
quinhentas) unidades.

5.000

0,48

2.400,00

Calendário CNPq: Base de sustentação: 14 lâminas 25
25x350m — aberto / 25x12,50m —
fechado cada. Base papelão nº 30: Revestido e guarda
couchê fosco 1509. Lâminas: Supremo 2509 — 4/4
cores. Base: 4/0 cores. Laminação BOPP fosca frente
(base e lâminas) + verniz UV brilho frente nas 14
Calendário
lâminas, wire-o. Serrilha em dois sentidos para
destaque nas lâminasOBS: Prova de prelo e
apresentação de boneca. Chapa CTP e controle de
impressão on—line com CIP 3 ou superior. Prazo de
entrega: 5 dias úteis após recebimento da arte.

5.000

4,20

21.000,00

1,40

5.880,00

1.500

5,00

7.500,00

36

35,00

1.260,00

Impresso

x 11,5cm - formato

12

13

Cartão

14

Bloco

Cartão de Visita institucional (bilingue): Cartão no
formato 87 mm x 51 mm, papel couché fosco 1709/mº,
2/0 cores (Azul Pantone 301 CV e preto). Acabamento:
laminação BOPP fosco 1/0. Com caixa para guardar os
cartões. Quantidade minima por pedido: 200 (duzentas)
unidades. OBS: Prova Digital em papel fotográfico
semi-mate de alta resolução. Chapa CTP e controle de
impressão on-Iine com CIP 3 ou superior.
Bloco de Anotações: formato fechado 12,5 x 17,5 cm,
com 200 (duzentas) páginas. Capa papelão nº. 30
revestido em papel Color Plus Porto Seguro Azul 120
g/m2 impressos à 0x0 cores, com laminação BOPP
fosco (frente) e Hot-Stamping Prata (frente). Guarda
em papel Color Plus Porto Seguro Azul 180 g/m2
impressos à 0x0 cores. Folha de Rosto em papel Color
Plus Porto Seguro Azul 180 g/m2 impressos à 0x0
cores, com Hot-Stamping Prata (frente)
02 (duas)
páginas Miolo em papel OFF-SET 180 g/m2 impressos
à 4x0 cores. 198 páginas de Miolo em papel OFF-SET
75 g/m2 impressos à 1x1 cores. Acabamentos: Wire-O
prata e caneta com gravação de 01 (uma) cor (azul).
Observações: Impressão pelo Processo CTP, sem
confecção de Fotolitos. Prazo de entrega: 5 dias úteis
após recebimento da arte.
Diploma A: Diploma em papel pergaminho vegetal,
2309, tamanho A4, impressão em 4/0 cores (ref.: IC,
Pfoto, Pesquisador Emérito, PAAA etc ). Quantidade
minima por pedido: 1 (uma) unidade.

4.200

.

15

Diploma
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(R$)

_

DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇAO

impresso B: Formato aberto A3 (420 x 297 mm), em
papel couchê fosco, 150 g/mº, 4/4 cores com duas
Impressos dobras. OBS: Prova CTP e controle de impressão
online com CIP 3 ou superior (ref.: Prêmios). Prazo de
entreªíã dias úteis após recebimento da arte.
Livros: Fechado 210 x 140 mm / Aberto 420 x 140 mm.
Miolo: Papel off-set 90 g/mª; 4/4 cores. Capa: Cartão
supremo 250 g/mz, 4/0 cores. Formato aberto 404
(variável conforme nº pp) x 140 mm. Acabamento:
Capa lombada quadrada com laminação BOPP fosca
1/1. Montagem: Dobrar, cortar, alcear e colar. 350
Livr o
.
..
,
.
(trezentas e eInquenta) pagInas. Obs: Prova Digital em
papel fotográfico semi-mate de alta resolução (Capa e
Miolo). Chapa CTP e controle de impressão on-line
com ClP 3 (ref.: lNCT, PJR, PlCT, CNPq).
Apresentação de boneca. Prazo de entrega: 7 dias
úteis ap—ós recebimento da arte.

Total do Lote 1:
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1.500

0,45

675,00

2.500

7,30

18.250,00

R$ 88.625,00 (oitenta e oito mil, seiscenttgsie vinte e cinco reais)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, cusos 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 cumpr.do sem ônus adicional ao
CNPq.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso haja equívoco ndmensionam-eIf—Ito dos quantitativos da
proposta, a CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste
Pregão, exceto quando ocorrer algum dos evenios arrolados no artigo 57, §1°, da Lei n°
8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O diSposto no parágafo anterior se aplica ainda que se trate
de eventos futuros e incertos.
PARÁGRAFO QUARTO- Os preços constantes da proposta anexa: a este contrato são
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA
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: 339039 Fonte de Recursosi 0100000000 Plano
Interno: 9605

CLÁUSULA QUARTA - DO EMPENHO DA DESPESA
Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão
regularmente inscritos na Nota de Empenho nº 2017NE800365, de 12/07 017, no valor
de R$ 88.625,00 (oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
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“PARÁGRAFO PRIMEIRO — A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o
caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento desta finalidade a
ser consignada ao CNPq, pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
PÁRAGRAFO PRIMEIRO - O contrato a ser firmado terá duração de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura, ou de data posterior a ser fixada no Contrato, com
eficácia após a publicação no Diário Oficial da União, podendo ter sua vigência
prorrogada por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, mediante
Termo Aditivo, na forma prevista no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O inicio da execução do objeto do contrato dar-se-á no dia
útil após a assinatura deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de
mercado e de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, de forma a demonstrar a vantajosidade, para a Administração, das condições e
dos preços contratados. A pesquisa poderá ser dispensada, nos termos do art. 30-A, §2°,
da Instrução Normativa SLTI nº 02/2008.
PARÁGRAFO QUARTA — A prorrogação somente poderá ocorrer desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
'I —

II

os serviços tenham sido prestados regularmente;

—

a Administração mantenha interesse na realização do serviços;

lll

—

o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

IV

—

a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

PARÁGRAFO QUINTO

—

Quando da prorrogação contratual, o CNPq:

— realizará pesquisas de
!
preços e assegurar-se-á de que os preços contratados
continuam compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a
continuidade da contratação mais vantajosa em relação à realização de uma nova
licitação, quando não puder ser demonstrada a vantajosidade da prorrogação.

realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou
variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da
contratação;
II —

llI

a pelo menos 60 (sessenta) dias do término da vigência deste instrumento, o CNPq
expedirá comunicado a CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 03 (três) dias,
contados do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação do atual contrato;
—

IV — se positiva a resposta da CONTRATADA, o CNPq providenciará, no devido tempo, o
respectivo Termo Aditivo;

V — esta resposta terá caráter irretratável e, portanto, a CONTRATADA dela não poderá,
«após expressa manifestação neste sentido, alegar arrependimento para reformular a sua
decisão;
eventual desistência da CONTRATADA após expressa manifestação de inter
prorrogação contratual ensejará pelo CNPq a devida aplicação de penalidade;

VI

—
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Caso a CONTRATADA manifeste, num primeiro momento, por não ter interesse em
prorrogar o Contrato e posteriormente venha a se retratar, demonstrando vontade de
prorroga-lo, fica a critério do CNPq, como faculdade e prerrogativa, proceder à
prorrogação ou dar curso a novo processo de licitação.

VII

—

PARÁGRAFO SEXTO — A vantajosidade econômica para prorrogação será aferida
mediante pesquisa de preços nos termos da Instrução Normativa/SLTI n 5/2014, que
poderá ser dispensada, nos termos do art. 30-A, §2°, da Instrução Normativa SLTI nº
02/2008.
PARÁGRAFO SÉTIMO — A critério do CONTRATANTE e com a anuência da
CONTRATADA, este Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos,
mediante Termo Aditivo, até o limite de 60(sessenta) meses, desde que comprovada a
vantajosidade para a Administração das condições e dos preços contratados.

PARÁGRAFO OITAVO — Em caráter excepcional, devidamente justificado a
excepcionalidade no processo e mediante autorização da autoridade superior (Diretor de,
Gestão e Tecnologia da Informação), o prazo de que trata o parágrafo anterior poderá ser
prorrogado em até 12(doze) meses, na forma estabelecida no art. 57, § 4°, da Lei n°
8.666/93.
PARÁGRAFO NONO — A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas paa a
Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO DÉCIMO

——

O CNPq não prorrogará o Contrato quando:

os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, admitindo-se a negociação para
redução de preços; ou
I

—

a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea pela Administração Pública, impedida
de participar de procedimentos licitatórios ou contratar no âmbito da Administração
Pública Federal ou, ainda, suspensa no âmbito do CNPq, enquanto perdurarem os
efeitos.
II —

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO — Admitir-se-á a prorrogação do prazo de início e da
execução, mantidas as demais cláusulas do Contrato e desde que ocorra algum dos
seguines motivos, devidamente autuados em processo:
superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;
I

—

impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo'
INSS em documento contemporâneo a sua ocorrência;
II —

.

III — interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse do CNPq;

aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos
por lei;
IV

—

V — omissão ou atraso de providências a cargo do CNPq, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis /
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá prestar garantia no prazo máximo
de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do Contrato, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor TOTAL DO LOTE ao qual a
CONTRATADA tenha saido vencedora do certame, atualizado do contrato, na modalidade
de a ser escolhida pela meSma, que ficará sob a responsabilidade da CONTRATANTE
consoante o § 1° do art. 56 da Lei 8 666/93.
SEGUNDO - a garantia em dinheiro deverá ser efetuada,
obrigatoriamente, na Caixa Econômica Federal (Decreto—Lei nº 1.737/79, art. 1º,
inciso IV), pelo interessado, em conta específica em favor do CNPq, com correção
monetária, vinculada ao INSS;

PARAGRAFO

PARAGRAFO TERCEIRO - a caução em títulos da dívida pública - o depósito em
títulos da dívida pública será efetuado em conta de custódia, aberta na Caixa
Econômica Federal, vinculada ao CNPq, devidamente escriturados em sistema
centralizado de liquidação e custódia, considerados, obrigatoriamente, por seu
valor econômico informado pelo Tesouro Nacional;
PARAGRAFO QUARTO - a fiança bancária — será realizada mediante entrega de
carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada
em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei nº
6.015/73, art. 129 e deverá vir acompanhada de:

a) cópia autenticada do estatuto social do banco;
b) cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;
0) cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador

do banco;
d) reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.
PARAGRAFO QUINTO — A seguro gararﬂ
será realizado mediante a entrega da
.apólice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente
autorizada, sendo o iNSS o único beneficiário do seguro.
——

PARAGRAFO SEXTO— Na fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa
renúncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil
Brasileiro.
PARAGRAFO SÉTIMO — A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia
deverá ser renovada anualmente, do mesmo percentual estipulado no caput desa
cláusula, devidamente atualizada.

PARAGRAFO OITAVO — A modalidade seguro-garantia somente será aceita se
contemplar todos os eventos indicados no parágrafo seguinte, observada a legislação que
rege a matéria.
PARAGRAFO NONO
o pagamento de:

—

A garantia qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos diretos causad

execução do contrato;

~~
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c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração a CONTRATADA; e

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

PARAGRAFO DÉCIMO - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.

-

-

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO A inobservância do prazo fixado para apresentação
da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO — Atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei 8.666, de
1993.

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO — A garantia deve ter validade durante a execução do
contrato e 3(três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogação e complementada a cada alteração contratual que implique em
alteração do valor da contratação.

-

PARAGRAFO DÉCIMO QUARTO A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo
de 10(dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
alteração para acréscimo de objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA

- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO A execução dos serviços será iniciada no momento do envio
da Ordem de Serviço, Anexo I-D, autorizando a CONTRATADA a execução do serviço
encaminhado pela COCOM/GAB.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os serviços serão solicitados, preferencialmente, por meio da
emissão de e-mails com o assunto: Ordem de Serviço, no qual serão especificados todos
os serviços a serem executados, materiais empregados e especificações necessárias
com vistas à satisfação do interesse público, conforme estipulado na cláusula 1.2 do
Termo de Referência.
PARAGRAFO TERCEIRO - Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666/93, o CNPq
designará representantes para acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando
em registro próprio todas as ocorrências e deficiências relacionadas com a execução dos
serviços e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos nos prazos fixados pelo Gestor do
Contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
PARAGRAFO QUINTO - No curso da execução dos serviços do objeto do contrato,
caberá ao CNPq, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o
cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa
CONTRATADA.
PARAGRAFO SEXTO - O CNPq se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços e/ou produtosﬂsﬁverem em desacordo com as especificações contidas no
Edital e seus anexos.
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PARAGRAFO SÉTIMO - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto
contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
PARAGRAFO OITAVO - O CNPq comunicará a empresa CONTRATADA, por escrito, as
deficiências porventura verificadas na execução dos serviços, para imediata correção,
sem prejuízo das sanções cabíveis.
PARAGRAFO NONO - A presença da fiscalização do CNPq não elide nem diminui a
responsabilidade da empresa CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO - É necessária a apresentação das notas fiscais, pela
CONTRATADA, com a discriminação dos serviços executados de acordo com as
especificações deste Termo de Referência.
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A execução dos serviços será acompanhada e
fiscalizada por representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, 0 qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel
e correta execução do serviço para fins de pagamento.
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Fic-a expressamente vedada a contratação de
familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangtiinidade
”ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor ou de agente público que preste serviço
neste CNPq, em que exerça cargo comissionado ou função de confiança, consoante ao
disposto no art.7º do Decreto 7.203/10 e a Súmula Vinculante nº 13 do STF.

CLÁUSULA OITAVA — DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE
PROVAS E ENTREGA DO MATERIAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os prazos máximos para apresentação e substituição das
provas e a entrega do material ao CNPq, deverão seguir as determinações especificadas
a seguir:
a) 12 (doze) horas, contadas a partir da autorização do serviço, para cartazes, folders,
folhetos, filipetas, marcadores de livros, convites e cartões de visita quando a arte final for
fornecida pela COCOM/GAB.
b) 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da autorização do serviço, para brochuras,
livros, diplomas, quando a arte final for fornecida pela COCOM/GAB.

PARÁGRAFO SEGUNDO - os prazos máximos para impressão/acabamento e entrega
final, deverão seguir as determinações abaixo:
a) 24 (vinte e quatro) horas, contadas da aprovação das provas para cartazes, folders,
folhetos, adesivos e banners.
b) até 03 (três) dias úteis para marcadores de livro.

.c) até 05 (cinco) dias úteis, para diplomas, calendário, brochura, livros e publicações de
até 100 páginas.
d) até 07 jsete) dias úteis, para livros e publicações com mais de 100 páginas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - as provas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias. Caso
as correções a serem feitas sejam muitas, será solicitada uma terceira via antes da
aprovação final para execução do serviço.

PARÁGRAFO QUARTO - os trabalhos de impressão e acabamento somenteyyﬂser
executados, após o aceite das provas apresentadas, pelo gestor do contrato.
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o aceite definitivo das provas pela COCOM/GAB, se dará após

a verificação do atendimento integral às especificações descritas neste Termo de
Referência, e terá 02 (dois) dias úteis para fazê- lo.

CLÁUSULA NONA
DOS SERVIÇOS GRÁFICOS,
DIAGRAMAÇÃO E DA EDITORAÇÃO ELETRONICA.
—

DA

ARTE

FINAL,

DA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na realização de cada trabalho, o critério de impressão e os
requisitos técnicos a serem adotados estão determinados nas especificações do Termo
de Referência, juntamente com as tiragens e os prazos de acordo com os critérios
estabelecidos.
PARAGRAFO SEGUNDO- A produção final de todos os trabalhos será efetuada nas
instalações da CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRO - Além da impressão, as atividades a serem executadas pela
CONTRATADA abrangem:
a) produção de provas gráficas pelo sistema CTP (Computer to Plate) que em lingua
portuguesa significa do Computador para a Chapa;
b) aplicação de verniz, quando especificado;

c) acabamento dos materiais impressos;
d) empacotamento dos materiais impressos, para distribuição em embalagens de até no
máximo 05 (cinco) kg, como parte da responsabilidade ambiental assumida pelo CNPq.

e) entrega dos materiais devidamente embalados nas dependências do CNPq conforme
os prazos estabelecidos nas cláusulas sétima e oitava deste Contrato.

PARAGRAFO QUARTO - O sistema de impressão deverá atender, no minímo, aos
seguintes requisitos, tanto em monocromia quanto em policromia:
a) impressão de documentos a partir de arquivos digitais, transferidos por meio de rede
eletrônica;

b) registro frente/verso com precisão, nos casos de publicações de livros e de trabalhos
que requeiram esse grau de precisão;
c) o processo de acabamento deverá atender aos diversos tipos de impressos usados
pelo CNPq, especificados na Tabela Descritiva.

PARAGRAFO QUINTO - Todos os custos com consumiveis e suprimentos necessários
nos processos de impressão off-set, incluindo as fases de acabamento e de embalagem,
serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão estar de acordo com as especificações
técnicas dos fabricantes desses produtos, bem como, os custos decorrentes da entrega
do material produzido para o CNPq.
a'

PARAGRAFO SEXTO - Serviços que envolvem a arte finalização, a diagramação e
editoração eletrônica conforme a finalidade e as demandas do CNPq ficarão à cargo da
CONTRATANTE e da CONTRATADA e envolvem a execução das seguintes etapas:
a) Paginação eletrônica;

b) Diagramação eletrônica;

c) Produção/preparação de páginas e documentos para impressão;

OW
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e) Tratamento de imagem/foto, quando necessário;

f) Aplicação de imagem/foto;
g) Fechamento de arquivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS
_PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento durante a vigência do contrato será feito
conforme a entrega dos materiais produzidos de acordo com a demanda da
CONTRATANTE, atendendo aos prazos estabelecidos na cláusula oitava, após a
conferência da qualidade do material empregado, da qualidade gráfica da impressão e
acabamento, podendo a critério da CONTRATANTE recusar parcialmente ou em todo o
lote produzido se não estiver em conformidade com os critérios de qualidade
estabelecidos neste Termo de Referência e utilizados pelas Empresas atuantes no
mercado gráfico, devendo as adequações e correções necessárias ser realizadas pela
CONTRATADA sem o adicional de qualquer custo a CNPq
.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Os serviços/produtos serão recebidos provisoriamente, pelo
Gestor do Contrato, no prazo total de 02 (dois) dias úteis da finalização do trabalho, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços/produtos serão recebidos definitivamente no
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados.
PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior
não ser procedido dentro do prazo fixado, o responsável pelo acompanhamento do
contrato, entenderá como realizado o serviço, consumando—se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.
PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - Todo recebimento dos serviços/produtos será confiado
Gestor ou a um fiscal, designados por intermédio de Ordem Interna.

a um

PARÁGRAFO SÉTIMO - A presença da fiscalização do CNPq não elide nem diminui a
responsabilidade da empresa CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO - CNPq se reserva ao direito de solicitar laudos técnicos
comprobatórios do atendimento dos quesitos exigidos em conformidade com as normas
técnicas pertinentes.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA poderá efetuar entregas parciais e antecipadas
dos bens licitados, desde que não excedam os limites fixados na demanda empenhada.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá comunicar à Coordenação de
Comunicação Social do CNPq, a fim de serem tomadas as medidas administrativas
cabíveis, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, a data e o horário previsto para
a entrega, por meio dos telefones (61) 3211-9414.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Que os produtos devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que
utilize materiais reci
is, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e
o armazenamento.

~~~
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos serão entregues no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, localizado no SHIS QI 01, Edificio santos
Dumont, Lago Sul, Brasilia — DF, CEP: 71.605-001 - Telefone: 61 3211-9414, pela rampa
de acesso a garagem deste Conselho.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O horário para entrega é o horário usualmente utilizado pelo
comércio, de segunda até sexta-feira, de 8h às 18h.

-

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para a entrega, a CONTRATADA fornecerá o nome de seus
funcionários e os dados necessários a seu acesso as dependências do CNPq,"e os
mesmos deverão estar devidamente uniformizados e identificados.
'

PARÁGRAFO QUARTO - O fornecimento será efetuado em remessa parcelada,
conforme a necessidade do órgão gerenciador;
PARÁGRAFO QUINTO - O Órgão entrará em contato com a CONTRATADA, conforme
sua necessidade para que a mesma realize a entrega dos produtos, oportunidade em que
será solicitada a assinatura do respectivo Instrumento Contratual, que deverá ocorrer no
prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis.
PARÁGRAFO SEXTO - Após assinatura do Instrumento Contratual o CNPq acionará a
CONTRATADA para que a mesma realize a entrega do objeto, sendo aberto um
“chamado" contendo a quantidade de materiais a serem entregues, no atendimunto ao
chamado.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os chamados poderão ser realizados por e-mail ou fax, .sendo
necessária a confirmação do recebimento da solicitação por meio telefônico ou outro meio
de comunicação a ser acordado pelas partes.
PARÁGRAFO OITAVO - Os materiais deverão ser entregues na sede do órgão, no
endereço SHIS Quadra 01 Conjunto B — Garagem - Edificio Santos Dumont — Lago Sul
- DF, de 2ª a 6ª feira no horário das 08:00 às 18:00 horas, exclusivamente pela rampa de
'
acesso a garagem deste Conselho.
——

PARÁGRAFO NONA - O prazo de entrega após a solicitação deve ser não superior a 24
(vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da solicitação. A licitante
vencedora se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte do produto, e
armazenamento no local indicado por servidor responsável pelo recebimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A falta do produto, cujo fornecimento incumbe à detentora do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não
eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Em hipótese alguma serão aceitos produtos em
desacordo com as condições pactuadas, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA
o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição às suas próprias custas
para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os materiais deverão ser novos, entregues em
embalagens firmes e devidamente lacradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATAD
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PARAGRAFO PRIMEIRO Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto
do presente Termo, seu Edital e seus anexos, utilizando empregados treinados,
devidamente habilitados e qualificados a prestarem serviços, inclusive os de transporte
dos materiais.
—

PARAGRAFO SEGUNDO — Acatar as orientações do Gestor do Contrato ou de seu
substituto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas.
PARAGRAFO TERCEIRO — Prestar esclarecimentos ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da
prestação dos serviços contratados.
PARAGRAFO QUARTO —- Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que
deverá ser mantido em relação a eventuais informações que venham a ter acesso.
PARAGRAFO QUINTO — Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
“neste Termo de Referência e no Edital, relativo à licitação da qual decorreu o presente
ajuste, nos termos do art. 55, Inciso XII, da Lei nº 8.666/93, inclusive condições de
cadastramento/habilitação no SICAF que será observado, quando dos pagamentos
reativos à futura contratação.
PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA se responsabilizará por eventuais danos e/ou
prejuízos aos equipamentos, instalações e/ou ativos da CONTRATANTE, ou de terceiros,
ocasionados por seus empregados e/ou seu preposto, quando da execução de serviços
relacionados ao objeto licitado.
PARAGRAFO SÉTIMO — Executar o serviço conforme a demanda do CONTRATANTE,
mediante o envio de Ordem de Serviço — Anexo I-D.

PARAGRAFO OITAVO — Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes
do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
PARAGRAFO NONO — Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados.
PARAGRAFO DÉCIMO
contratados.

—

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

—

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Responsabilizar-se pela entrega do material.
—

Executar os serviços no prazo determinado no

.Edital.

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO — Guardar inteiro sigilo das informações, materiais,
entre outros, reconhecendo serem estes, de propriedade exclusiva do CNPq, sendo
vedada a CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia
autorização formal da CONTRATANTE.
PARAGRAFO DÉCIMO QUARTO — A descrição dos serviços prestados lançados na nota
fiscal deverá ser idêntica àquelas constantes no contrato.

&

PARAGRAFO DÉCIMO QUINTO — Todo serviço executado deverá ser entre ue
juntamente com a nota fiscal correspondente e demais comprovantes obrigatórios.

~
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PARAGRAFO DÉCIMO SEXTO
Comunicar ao CNPq sobre a impossibilidade de
execução dos serviços em tempo hábil, ou possíveis atrasos.
—

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO — É imprescindível a utilização pela CONTRATADA dos
critérios adotados pelo art. 4° e art. 8°, parágrafos 1º e 2° do Decreto 7.746, de 5 de junho
de 2012.

PARAGRAFO DÉCIMO OITAVO — A CONTRATADA sujeitar-se-á às disposições do
Código de Defesa do Consumidor - CDC, Lei 8.078/1990.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE
PARAGRAFO PRIMEIRO - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
servidores especialmente designados pela autoridade competente podendo sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços que não estejam de acordo com as
condições e exigências especificadas no Contrato, no Edital e em seus Anexos.
PARAGRAFO SEGUNDO - Emitir e encaminhar as Ordens de Serviços, contendo as
especificações, as quantidades, a data e o nome do servidor, caso necessário.
PARAGRAFO TERCEIRO - Responsabilizar—se pela comunicação, em tempo hábil, dos
serviços a serem executados.
PARAGRAFO QUARTO - Proporcionar todas as condições para que a empresa possa.
desempenhar seus serviços, dentro das normas contratuais.
PARAGRAFO QUINTO - Notificar por escrito à empresa todas as ocorrências de
eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua
correção.
PARAGRAFO SEXTO - Efetuar o pagamento à empresa, nos preços e nas condições
pactuadas no presente instrumento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura
[devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer
empregado que não cumpra as normas deste Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico na execução dos serviços, que não mereça confiança, que
produza complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou
incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuidas.
PARAGRAFO OITAVO - Rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou fornecimentos
executados em desacordo com o Contrato e as obrigações assumidas pela
CONTRATADA.
PARAGRAFO NONO - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA
possa cumprir suas obrigações, dentro das normas e condições contratuais.
PARAGRAFO DÉCIMO - Designar servidores para acompanhar e fiscalizar os serviços
objeto do contrato a ser firmado decorrente do registro dos preços.
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Todos os serviços contratados, até sua aprovação,
serão acompanhados pelo(s) servidor(es) responsável (is), devendo a CONTRATADA
permitir o acesso às suas dependências durante a execução dos serviços, caso haja
necessidade de supervisão in loco, por parte do CNPq. Será nomeado um gestor e pelo
menos um fiscal, servidores da COCOM/GAB, para a execução dos serviços.
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A autoridade competente deverá indicar a
existência da disponibilidade orçamentária para a despesa relativa à solicitação, devendo
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compatibilizar a despesa com a finalidade de cada ação orçamentária, fazendo a
indicação do programa de trabalho respectivo.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO — E imprescindiveI a utilização pela CONTRATANTE
dos critérios adotados pelo art. 4º e art. 8º, parágrafos 1º e 2º do Decreto 7.746, de 5 de
.junho de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ASSINATURA CONTRATUAL
PARAGRAFO PRIMEIRO - A assinatura do contrato está condicionada à verificação da
regularidade da habilitação do CONTRATADO.
PARAGRAFO SEGUNDO - É facultado a CONTRATANTE, quando o convocado não
assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outro licitante,
obedecida a ordem de classificação, para assina-Io, após negociação, aceitação da
proposta e comprovação dos requisitos.
PARAGRAFO TERCEIRO - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a
CONTRATANTE convocará o licitante vencedor, para assinatura do instrumento
contratual, durante a validade da ARP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena
de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no Art. 81 da Lei nº 8666/1993.
A Ata terá validade de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Lei n º 8.666/93 estabelece em seu art. 78, os casos que
constituem motivo para a rescisão contratual, sendo que o art. 79 apresenta a forma que
viabiliza a referida rescisão, ou seja, unilateral e judicial. Os casos de rescisão contratual
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla
defesa. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos relacionados no dispositivo acima transcrito São os
seguintes:
I

- o

não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

ll - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

lll - a lentidão do cumprimento do contrato, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no inicio do serviço ou fornecimento;

V - a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n ° 8.666/93;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratadc

l
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XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte)dias, salvo em caso de calamidade pública, graveperturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

XVII - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nas alíneas “I” a “XII e “XVI” da cláusula anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão do contrato poderá ser:
- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
!
incisos a XII e XVII da cláusula 12.XX;
I

- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
II

lll - judicial, nos termos da legislação;
PARÁGRAFO QUARTO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVI da
cláusula segunda, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I

- devolução de garantia;

II -

III -

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
pagamento do custo da desmobilização.

PARÁGRAFO QUINTO — A não manutenção das condições de habilitação pelo
CONTRATADO poderá dar ensejo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO REAJUSTE DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o
seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e
3 ao Consumidor Amplo), do Instituto
considerando-se o IPCA (Índice Nacional de
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO QUARTO - Em consonância com o inciso do art. 38 da IN 02/2014, 0
interregno mínimo de 01 (um) ano para o primeiro reajuste será contado a partir da
assinatura do contrato, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
I

servrço.

PARÁGRAFO QUINTO - Observar-se-á, ainda, o disposto nos artigos 39 e 40 da IN
02/2014. Nos reajustes subsequentes à primeira anualidade, será contada a partir da data
do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste. Os reajustes serão precedidos de
solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos
custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços conforme
for a variação de custos do objeto do reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO DIREITO PATRIMONIAL E DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA cederá ao CNPq, nos termos do artigo 111,
da Lei n° 8.666/93, concomitante com o art. 4º, da Lei no. 9.609/1998, o direito patrimonial
e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos produtos desenvolvidos e serviços
produzidos em consequência desta CONTRATAÇÃO, entendendo-se por resultados
quaisquer protótipos, desenhos, folders, cartazes, banners, adesivos, publicações entre
outros itens relacionados neste Termo de Referência.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Cabe a CONTRATADA guardar inteiro sigilo das
informações, materiais, entre outros, reconhecendo serem estes, de propriedade
exclusiva do CNPq, sendo vedada a CONTRATADA sua cessão, distribuição, locação ou
venda a terceiros sem prévia autorização formal da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado na medida em que os serviços
forem efetivamente prestados pelo CONTRATANTE e pelo CONTRATADO, nas
quantidades determinadas nas Ordens de Serviço, que serão enviadas por meio
eletrônico, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada
.após a realização dos serviços ao Gestor do Contrato, servidor designado para tal fim.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será creditado em favor da empresa por meio
de ordem bancária contra a entidade bancária indicada em sua proposta, devendo para
isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em
que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até o 10° (décimo) dia útil, após a
aceitação e atesto pelo Fiscal do Contrato das Notas Fiscais/Faturas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Será procedida consulta “on line” ao SICAF, CADIN, CNDT,
CADICON, CEIS, CNJ e portal da transparência, e demais bem como exigida a
comprovação de regularidade trabalhista antes de cada pagamento, para verificação da
situação da CONTRATADA conforme as condições previstas na contratação.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de
Qualquer fatura ou crédito existente na CONTRATANTE em favor da

CONTRA-)
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Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada.
Administrativamente ou via judicial, caso necessário.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE reserva-se no direito de Suspender o
pagamento caso os serviços sejam prestados em desacordo com as especificações
constantes neste Edital e seus anexos.
'

PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso).
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a
taxa de encargos moratórios devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da CONTRATADA, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP

Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N =

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I
I

= Índice de compensação financeira, assim apurado:

=1TX/100)
365

—>

I

= (6/100)

—>

I

= 0,00016438

PARÁGRAFO OITAVO - A compensação financeira prevista nessa condição será
cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
PARÁGRAFO NONO - A Nota Fiscal só poderá ser emitida e encaminhada pela
CONTRATADA após a prestação total do serviço solicitado.
PARÁGRAFO DÉCIMO - As faturas dos serviços referentes à arte finalização, paginação
eletrônica diagramação, editoração eletrônica, tratamento de imagem/foto, aplicação de
imagem/foto e fechamento de arquivo somente serão pagas quando da entrega do
produto gráfico final.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Multa de 0,33% ao dia sobre a parcela que der
causa, em caso de atraso no pagamento dos serviços, limitada a incidência de 30 (trinta)
dias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A descrição da responsabilidade ambiental consta do Termo de Referência

j”

Edital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comete infração administrativa no t
de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

—

Anexo

I

do

os da Lei n° 8.666,

~
19

& CNPq

CIENCIAM'ÉÉÃÉÍÉJQIIDÃ

INOVAÇÓESECOMUNICAÇOES

5 o

«

s

ra

N

o

v

E

o e

a k x

a) promover a inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

e) não mantiver a proposta;
f) comete infração GRAVE, podendo ensejar a rescisão unilateral do contrato, sem
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com
a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:
9) a CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nas cláusulas
anteriores, bem como das ações relacionadas na cláusula 12.22 do Termo de Referência,
ficará, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, sujeito às seguintes sanções
relacionadas da cláusula 20.1.8. até a cléusula 20.5.6 do Termo de Referência.
h) advertência por faltas LEVES, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significantes para o CNPq;
i) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória será aplicada proporcional à
obrigação inadimplida;

j) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CNPq, pelo prazo de até

2 (dois)

anos;

impedimento de Iicitar e contratar com a União com consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

_I)

m) 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 ao CNPq pelos prejuízos causados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Também ficam sujeitos às penalidades do artigo 87, III e IV
da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstre não possuir inidoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

d) a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
nº 9.784, de 1999.
e) a autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como os danos
causados ao CNPq, observando o princípio da proporcionalidade.

f) multa de 0,33% ao dia sobre a parcela que der causa em caso de atraso na prestação
dos serviços, limitada a incidência de 30 (trinta)

dias;/)
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g) multa de 0,5% calculada sobre o valor da contratação, por infração a qualquer cláusula
pactuada noTermo de Referência.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CNPq notificará a CONTRATADA por descumprimento de
cláusulas contratuais, em conformidade com as condições seguintes:
a) as infrações de natureza GRAVE estarão sujeitas à pena de multa de 20% (vinte por
cento) do valor da fatura relativa à parcela do serviço demandado, sem prejuízo das
demais medidas previstas na legislação, no edital e seus anexos. Havendo reincidência
da infração, estará sujeita à multa correspondente ao dobro do percentual aplicado
anteriormente;
b) as infrações de natureza MÉDIA estarão Sujeitas à pena de multa de 10% (cinco por
cento) do valor da fatura relativa à parcela do serviço demandado, sem prejuízo das
demais medidas previstas na legislação, no edital e seus anexos. Havendo reincidência
da infração, estará sujeita à multa correspondente ao dobro do percentual aplicado-

anteriormente;
c) as infrações de natureza LEVE estarão sujeitas à pena de advertência, sem prejuízo
das demais medidas previstas na legislação, no edital. Havendo reincidência da infração
de mesma natureza por 2 (duas) vezes, estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento).

d) havendo reincidência da infração de mesma natureza por 3 (três) vezes, estará sujeita
à multa no percentual da pena de natureza MÉDIA.
e) consideram-se infrações de natureza LEVE, MÉDIA e GRAVE as condutas violadoras
das obrigações assinaladas na Tabela de Gradação lnfracional constante na cláusula
vigésima primeira — do Acordo dos Níveis de Serviço.
f) as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e estão detalhadas no
Acordo dos Níveis de Serviço a seguir.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO ACORDO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços prestados pela CONTRATADA serão avaliados
por intermédio dos registros de ocorrências feitos pelo Fiscal do Contrato, em
consonância com os seguintes aspectos:
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os resultados alcançados em relação a CONTRATADA, com
a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
PARÁGRAFO TERCEIRO - A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
PARÁGRAFO QUARTO - A adequação dos serviços prestados à rotina de execuçãoestabelecida;
PARÁGRAFO QUINTO - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
'

PARÁGRAFO SEXTO - A satisfação do público usuário.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O Agente Fiscalizador de Contrato anotará em registro próprio e
comunicará a CONTRATADA todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
PARÁGRAFO OITAVO - Não sendo regularizada a prestação do serviço pela
gente Fiscalizador deverá adotar os procedimentos necessários à
CONTRATADA,

regularização/0
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PARÁGRAFO NONO - Na aplicação das penalidades, deverão ser consideradas a
natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para os serviços e para os
usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os
antecedentes do infrator e a reincidência.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Tabela de Gradação infracional
,;
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de proporçao de
200/º
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datamanho
_
proporçao
10%

3

,

,

de 24h a 72h

Alteração de serviço *

.

-

-

X

*Cometerá falta grave qualquer alteração de serviço que implique em entrega totalmente
diferente do item que foi demandado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS ANEXOS
Os Anexos I-B e I-C, respectivamente “Termo de Recebimento Definitivo" e “Termo de
Recebimento Provisório", serão preenchidos e anexados à prova do produto e aos
exemplares da tiragem final, respectivamente, posteriormente anexada ao processo de
comprovação da prestação do serviço.

CLÁUSULA” VIGÉSIMA TERCEIRA - DA
VINCULAÇAO Ao EDITAL E A PROPOSTA
.!

FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL

E

DA

- O presente Contrato fundamenta-se:

a) na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5420/2005 e no Decreto nº 7.892/2013

b) na Lei nº 8.666/93

;

c) na Lei n. 8.078, de
que couber.
II - O

;

11

de setembro de 1990

—

Código de Defesa do Consumidor, no

presente Contrato vincula-se aos termos:

a) do Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 09/2017 e seus anexos, constante do processo
nº 01300.002929/2017-16

b) da proposta vencedora da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA PU BLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada, em extrato, tanto no Diário
Oficial da União, como no Boletim de Serviço do CNPq, até o 5° (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximodZé 20 (vinte) dias, na
forma prevista no parégrafo único do artigo 61 da Lei nº
3.

8.666/9/
//

'

OCX;E
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MINISTÉRIO DA
CIÉNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÓESECOMUNICAÇÓES
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Subseção/Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal,
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 Contrato, 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.

Brasilia, DF, 12 de julho de 2017.

I 1””

CONTRATANTE:

.

éiﬁma
Coordenador-G ral de Administração e Finanças do CNPq

CONTRATADA:

(fl/m'

lit-Ja

;

Gy

mgr/Mme“

Ana Lúcia Fujie Seike Monteiro

Diretora/Proprietária
A.L.F.S. MONTEIRO - ME

TESTEMUNHAS:
NOME:
NOME:
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N“ 145. segunda-feira.

31 de

julho

11, do RIA. que concede o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação de DEFESA. contados da data de publicação deste edital. As razões de defesa poderão ser apresentadas na Gerência Regional da Anatel no Estado de Minas Gerais. com endereço àlRua
Maranhão, 166. Ed, Ulysses Bayao. Santa Efigênia. Helo Horizonte/MG. CEP' 30150-330 ou em qualquer outra representação da
Anatel no território nacional, devtdamentc identificadas com o CPF
ou CNPJ da entidade e assinadas pelo pro rio interessado ou por
procurador legalmente constituido, no caso e p "oa fisica, ou pelo
*
mpanhada dos
representante legal. no caso de pessoa piridic
~
respectivos documentos comprobatórios da represent ~~“ão. O proc ~~~
a
esta
atendimento
intimação. senprosseguirá independentementc do
a no site da Anatel. por meio
do que vista/cópia podera ser solic
do Sistema Interativo FOCUS <http ~~stemas.anate1.gov.hr/focus>, A
íntegra da Intimação pode ser acessada por meio do site da AgõnCia:

inciso

~

php.publicacoes-eletronicas.
www.anatel.gov.br/institucionallindex.
(PROCESSO. INTERF SADO. FISTEL. CPF) 53524002325201731.
88290565615;
80108202291.
Joamar
Lacerda
~ ,ordmro.
53524002336201711, Jose Humberto De Miranda. 80108564282,
27840050115; 53.524002803201711. Marcos Aurelio Izidoro Da Sil—
va, 80108372960. 58790640691: 5.3524002810201712, Mauro Lucio
De Freitas. 80108405214. 06292535606; 5.3524002814201792. Ncuri
80107658305.
03047753636;
Taffarel
Junior.
Ciro
5.3524003436201764. Talmo Dos Reis Severiano. 80108760030.
Vanderlei
Fernandes.
53524003455201791.
81016093691;
80108414124. 07683330671: 53524003461201748. Wanderley Goncalves Da Silva. 2101082480“. 07365576600; 53.524003465201726.
~
87781352653;
801074066 ,.
Pereira.
Ercilio
Welington
Do
80108901203.
Wemcrson
Couto.
53524003469201712.
99544210687,
~
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CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

E RECURSOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATO DE ,\l’1(1R17.\(7\() N” 8320175012 - ANATEL

Processo SEI 01300000907/2017-11

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e NIPONET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP. ESPECIEt Termo de
Autorização. referente ao Ato n“ 8209. de 25 de abril de 2017.
publicado no Diário Oficial da União de 03 de ntaio de 2017. ()BJIíTO: Exploração do Serviço de Acesso Condicionado - SeAC, DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 2017.
SIGNATÁRIOS: Pcla ANATEL: VITOR ELISIO GOES DE 0L1VEIRA MENEZES - Superintendente de Outorga c Recursos à Pres-

Partícip~ : CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO F. TECNOLOGICO - CNPq, CNPJ 33.654.831/000L
36. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior » CAPES. ('NPI 00.889334/0001-08 e a Fundação de Ani—
FAPEAM. CNPJ
paro à Pesquisa do Estado do Amazonas
05.666 943/0001—71. Do Objeto: Propiciar a atuação conjunta do
CNPq . da (“API-IS e da FAPEAM, no sentido de coftnanciar, no
estado do Amazonas. projeto(s) que visetm) contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do Pais no
âmbito da Chamada CNPq/Capes/FAPs/BC-Fundo Newton/PELO n"
Pesquisa Ecológica de Longa Duração (Chamada n“
15/2016
015/2016). com a descrição contida no Plano de Trabalho. que, mdcpcndentemcnte de transcrição. passa a fazer parte integrante do
instrumento. Da Execução: Importa o Acordo 0 valor global de
R$2.262.322_00. 0 CNPq disponibilizará recursos financeiros no valor de R$553 772.00 para os projetos contratados no âmbito do Aeordo. conforme discriminação orçamentária detalhada no Plano de Tra«
balho. A CAPES disponibilizará recursos financeiros no valor total de
R$1.113.024.00 para os projetos contratados no âmbito do Acordo,
conforme discriminação orçamentária detalhada no Plano de Trabalho. A FAPEAM disponibilizará recursos financeiros no valor de
R$595.526.00 para os projetos contratados no âmbito do Acordo conforme diseriminação orçamentária detalhada no Plano de Trabalho.
Para a consecução do objeto do instrumento. não haverá transferência
de recursos entre os partícipes. Da Vigência: O Acordo \ igerá a partir
da data da sua assinatura até 30/05/1021, Data de Assinatura:
26/07/2017. Signatários Pelo CNI'q: Mario Neto Borges - Presidente.
CPF 257.786.506-63. Pela CAPES: Abílio Afonso Baeta Neves
Presidente, CPF 097,419,090»04. Pela FAPEAM: André de Santa Maria Bindá— Diretor - Presidente. em exercícm. CPF 564.207.902-63.
—

tação.
Pela AUTORIZADA: IGOR KEITI SCHMIDHAUSSLER OKIMOTO - Sócio-Administrador.

—

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRONICA AVANÇADA S/A
AVISO DE LICIIACÃU
PREGAO 1"" 43/2017 » I ASG 245209
Objeto: Pregão ElcNO Gerente Processo: 01213004772201734
trõnico - Registro de Preços para aquisição eventual de produtos
quimicos para o processo de IMD. Total de Itens Licitados: 00002.
Edital; 31/07/2017 de 08h00 as 12h00 e de 13h30 às 17h30. Endereço: Estrada Joao de Oliveira Remiao, 777 Agronomia - PORTO
»
www.comprasgovemamentais.gov.br/edi—
ALEGRE
R$
ou
tal/245209-05-43-2017. Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2017
às 08h00 no site www.comprasnetgovhr. Abertura das Propostas:
10/08/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov br.
,

—

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO
1115

l

itN'tMN)

1

NOTIFICAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
APURACAO DE INFRACAO CONTRATUAL
53504.001132/2017-09

Notifica. em função de estar em local incerto e não sabido. a
empresa LBA. Comércro e Serviços para Equipamentos LTDA EPP, CNPJ 15.264.X39/0001-04 acerca do Processo Administrativo de
Apuração de Infração Contratual n" 53504.001132/2017-09 em face
ao descumprimento do Edital de Pregão Eletrônico n" 03/2012-Analc1
e da Lei 10520 ’2012 A autoridade competente decidiu pela aplicação
da sanção de Impedimento de Licitar e Contratar com a União, com
o respectivo descredenciamento no SICAF e nu cadastro de fornecedores da Anatel. pelo prazo de 2 (dois) me, 5. cumulada com
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do item. to—
tali7ando R$672.92 Os autos do processo estão disponiveis para
vistas e cópias na pagina de Acesso Externo do SEI (www.ana—
tel.gov,hr/seiusuarioextei'no) ou ainda por carta e cm horario comercial. no setor de atendimento documental. localizado à Rua Vergueiro
04101-300, Assim
3073. Vila Mariana. São Paulo - SP - te'rreo
querendo, essa empresa poderá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
da publicação desta: para apresentar recurso à decisão proÉonãar
en a.

~
~

—

NOTIFICAÇAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
APURACAO DE INFRACAO CONTRATUAL
53504.004566/2017-52
Notifica. em função de estar em local incerto e não sabido. a
e
Ltda - CNPJ
Manutenção
Serviços
Ventana
em rosa
15,707659/0001-50 acerca do Processo Administrativo de Apuração
de Infração Contratual n" 53504.004566/2017-52 em face ao descumprimento do Edital de Pregão Eletrônico n“ 05/2012.
EROIAF/EROI/Anatel e da Lei 10520/2012. Pela infração ora em
apuração. a empresa esta sujeita a pena de multa. no valor de
R$7.043,91, culminada com a o impedimento de licnar e contratar
com a União. DF ou Municipios e descredenciamento do SICAF pelo
periodo de 16 (dezesseis) meses. Os autos do processo estão dis—
poniveis para vistas e cópias no sitio de acesso externo do SEI
(www.anatel,govbr/seiusuarioextemo) que possibilita o Peticionamento Eletrônico e para abrir Processo Novo e Interconenie. Na
Página de Pesquisa Publica do SEI: www.anatel.gov.hr/seipesquisa ou
ainda por carta e em horário comercnil, no setor de atendimento
documental. localizado a Rua Vergueiro 3073. Vila Mariana. São
04101-300. Assim querendo. essa Empresa
Paulo
SP - te'rreo
poderá no prazo de 10 (dez) dias corridos. a contar da publicação
desta, apresentar suas Alegações Finais.
—
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CNPq torna público que encontra-se disponivel na Página
do CNPq na Internet endereço. http://wwwcnqr, o Resultado Preliminar do julgamento da Chamada CNPq/MCTIC nº 016/2016.

23/2017

»

mst;

tti'nsi'ia.

jolly.

do 2011'

REM LII-UM) DE JI LGAMENI'O

CHAMADA PUBLICA
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico » CNPq torna público o resultado da Concessão de Bolsa
liberado para a chamada: Chamada Pública Pos-doutorado Júnior «
PD]. As propostas aprovadas encontram—se no link: http:'/resu1tado.cnpq.17r/2446801525613056.

() Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq toma público o resultado da Chamada Publica
ENCOMENDA RIIAE TRAINEE Il. As propostas aprovadas encontram-se no http://resu1tado.cnpq.br/9026135116365673.

(SICON - 28/07/2017) l13202-11501-2017NE800122

\" 3/2017 -
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EXTRATO DF TERMO ADITIVO

lº

MARIO NETO BORGES

“3202

—

:

ISI)

0

Nº Pr
01.342000623201569,
PREGAO SISPP Nº 43 2016. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE ENERGIA -NUCLEAR. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Con»
OTB
ON THE BORDER. LLC. Objeto: Aquisicao de
tratado
Detector de Mercurio. cadmio. Telureto refrigerado corri nitrogenio.
Fundamento Legal: Deer. 3.555 2000 Lei 10.520/ 2002. Vigência:
27/07/2017 a 26/07/2018. Valor Total: 1155760000. Fonte:
250110100 » 2017NE800757, Data de Assinatura: 27/07/2017,

I'ASG 113202

Número do Contrato: 21/2015.
Nª Processo: 01342000283201576,
INEXIGIBILIDADE Nª 10/2015. Contratante: COMISSAO NACIO—NUCLEAR,
Contratado:
NAL
DE
ENERGIA
CNPJ
MERCK S/A -.Ohjeto: Prorrogar a
33069212000850. Contratado
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. a partir do primeiro
‘ ' ' " e raprdia u:
ao do
tificadas as demais cláusulas contratuais pactuadas. Fundamento Le—
gal: An. 57-11 da Lei 8666/93 Vigêneia: 28/07/2017 a 27/07/2018.
Valor Total: R$20.31513. Fonte: 250110100 - 2017NE800782. Dala
de Assinatura: 27/07.'2017.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- CNPq toma publ'co o resultado da Chamada ARC nº 01/2017 Ll. As
«
postas encontram—sc no Link. http://resultado.cnpq.br/0873876815375330
http:;/resu1tado,cnpq.br/9130024498640831
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico - CNPq torna público o resultado da Chamada N“ 47/2013
MCTI/CNPq/CT-Saúde/CT—Biotecnologia'MS/SCTIE/DECIT (Pror—
rogação), As propostas encontram-se no Link: http:/Resultado,cnpq.br/5945514621570815

,

0 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNPq toma público o resultado da Chamada ia: MCaté R$ 30.000,00 (Pror—
Faixa A
TI/CNPQ/Universal 14/2014
rogação). As propostas encontramlse no Link: http:/fresultado.cnpq.br/8558151358646872
—

—

(SICON . 28/07/2017) 113202-11501-2017N15800122

AVISO ot“, ~[:Si'izx'sfto
PREGAO .V'" sa,/zon

—

,“a

Hiasiliit 131 “«" de trilho de
MARIO NETO BORGES

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.C.U em 08/06/2017
Objeto: Pregão Eletrônico - Con—
tratação de empresa para a prestação do serviço de engenharia que
consiste na RECUPERAÇÃO DA FACHADA E COBERTURA DO
PREDIO DO ENSINO DO IPEN-CNEN/SP,
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EXTRATO DE CONTRATO

'.t'fglio

Rmmmc fm
No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2017 publicado no DO.
de 03/07/2017 . Seção 3, Pág. 6, Onde se 16: Valor R$ 0.00 Leia-se
Valor R$ 100.000.00

:

(SICON

-

28/07/2017) 113202-11501-2017N13800122

DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
_
_
COORDENAÇAO-GERAL DE ADMINISTRACAO
FINANÇAS
Nº“

E

64/2017 . l: \SG 364102

\p

28/07/2017) 113202-11501-2017NE800122

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http:/r'wwwjngovbr/autenticitkiehtml.

pelo código 00032017073100009

(ASTRO

111

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

EXTRATO DE TERMO ADI'IIYO
Numero do Contrato: 05/2014
Nº Processo: 53569.000114/2016—66
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES.
Contratado: NORTE LOCADORA F. SERVICOS EIRELI - EPP,
CNPJ nº 06.274757'0001750. Objeto' prorrogação do conlralo. cujo
objeto é a prestação do serviço de transporte com fornecimento de
veiculos com motoristas. Fundamento Legal. 57. ll da Lei nn
8666/93. Vigência: 31/0712017 a 31/07 2018. Valor global cstimado
do termo aditivo: R$ 407685.12 (quatrocentos e sete mil seiscentos e
oitenta e cinco reais e doze centavos). Nota de Einpenhoi
2017NE000240. Data de assinatura: 26/0712017.

VA

28/07/2017) 245209-24209-2017NE800012

—

SANDRO .\1 MUDA RAMOS

L»"11

l'iiªgtriciio

Nª Processo. 01300008576201750.
PREGAO SRP Nº 9/2017. Contratante: CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO -C1ENTIF1CO E TECNOLOGICO. CNPJ Contratadot 11184290000197. Contratado : A. L. F. S. MONTEIRO - ME A
Objeto, Contratação de empresa especializada emserviços gráficoslote 1. Fundamento Legal: 1ei8666/93. lei 10520/02, decreto7892/13. decret02271/97 e IN SLTI/MPOG Nª 022008 Vigência:
12/07/2017 a 12/07/2018.
Valor Total: R$88.625.00. Fonte:
100000000 - 2017NE800365. Data de Assinatura: 12/07/2017.
.

(SICON

—

28/07/2017) 364102—36201-2017NE80001I

Documento assinado digitalmente conforme MP nª 2.200—2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira » ICPesil.

