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CONTRATO N° 015/2016
PROCESSO N° 00165/2016
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE
BATERIAS ESTACIONARIAS DF-1000,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLICO FEDERAL DO PODER
EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE E A
EMPRESA SPR BATERIAS COMERCIO E
IMP0RTAcA0 LTDA EPP.
A FUNDAcA.0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no
Edificio Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas
203/204 — Brasflia/DF, CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/000102, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu DiretorPresidente, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cedula de
identidade n° M-3.832.994, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.04604 e por sua Diretora de Administragao, a Sra. MARILENE FERRARI LUCAS ALVES
FILHA, brasileira, solteira, portadora da cedula de identidade n° 1.870.124, expedida pela
SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 456.308.794-72, ambos residentes e domiciliados em
Brasflia/DF, cargos para os quais foram nomeados atraves da Resolugao do Conselho
Deliberativo n° 58 de 14 de maio de 2015, na forma da competencia condda no inciso II do
Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa SPR BATERIAS
COMERCIO E IMPORTAcA0 LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.303.289/0001-60, estabelecida na Rua Garga n° 223, Bairro Prosperidade em sao Caetano
do Sul, CEP 09.550-470, sao Paulo/SP, daqui por cliante designada CONTRATADA, neste
ato representada por sua sOcia administradora, a Sta. ELEN CRISTINA CARVALHO
MONACO, brasileira, casada, portador da cedula de identidade n° 28.034.494-6, expedida
pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n° 281.817.028-16, residente e domiciliado em a Rua dos
Coqueiros n° 1745, Apartamento 12, Bloco "B", Bairro Campestre ern Santo Andre, CEP
09.080-010, sao Paulo/SP, resolvem celebrar o presente Contrato, ern conformidade corn o
que consta do Processo Administrativo n° 000165/2016, referente ao Pregio EletrOnico n°
08/2016, corn fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de
31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade Pregio, na forma Eletronica, na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei n° 8.248, de 23 de outubro de
1991, na Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, no Decreto n° 8.194, de 12 de
fevereiro de 2014, no Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, ao Decreto n° 3.722, de 09 de
janeiro de 2001, ao Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, na Instrugao Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, na Instrugao Normativa SLTI/MP n° 02, de 11
de outubro de 2010, na Instrucao Normativa SLTI/MP n° 03, de 16 de dezembro de 2011,
na Instrucao Normativa SLTI n° 01, de 19 de janeiro de 2010, na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, no que couber, legislagio correlata e demais exigencias previstas no Edital e
mecliante as clausulas e condigoes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de baterias estacionarias DF-1000
da marca FREEDOM, para atender as necessidades da CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAcA" 0 AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcricao, o Edital do Pregao
Eletronico n° 08/2016, seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAcOES DOS PRODUTOS
0 produto ofertado devera atender as especificacoes contidas no Termo de Referencia,
Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n° 08/2016, ser novo, ou seja, nunca ter sido
montado e utilizado ern hipOtese alguma, salvo na ocasiao de montagem e testes em fabrica.
Paragrafo primeiro - 0 produto ofertado deve possuir documentacao tecnica, em
portugues do Brasil, contendo orientacoes para instalacao, configuracao e operacao do
produto ofertado.
Paragrafo segundo - 0 produto ofertado deve ter selo de homologacao pela ANATEL ou
pelo INMETRO.
Paragrafo terceiro - Em cumprimento a Instrucao Normativa SLTI no 01, de 19 de janeiro
de 2010, o fabricante do produto ofertado deve possuir certificacao ABNT NBR ISO 9001,
que estabelece uma abordagem sistemica para a gestic) da qualidade ou ISO 14001, que
estabelece o padrao de qualidade que garante que a empresa fabricante possua urn sistema de
gestao ambiental.
Paragrafo quarto - A documentacao deve ser entregue em arquivos de formato pdf e ern
midia DVD.
Paragrafo quinto - A documentacao deve ser do produto ofertado e nao da mesma linha,
outra linha ou ainda de outro fabricante.
CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA E EXECUcA0 DOS SERVIcOS
O objeto da aquisicao sera entregue na Sede da CONTRATANTE, localizada no SCN
Quadra 02 - Bloco A - Salas 203/204 - Corporate Financial Center, Brasilia/DF - CEP
70712-900.
Paragrafo primeiro - 0 prazo de entrega das baterias é de ate 15 (quinze) dias apOs a
assinatura do Contrato.
Paragrafo segundo - 0 prazo de entrega do nobreak é de ate 30 (trinta) dias apOs a
assinatura do Contrato.
Paragrafo terceiro - Ern razao de determinacao do condominio do edificio onde funciona a
CONTRATANTE, a entrega dos produtos e a execucao dos servicos devera ocorrer em dias
iiteis, no horario compreendido entre 20 horas as 05 horas e nos finais de semana, corn inicio
aos sabados a partir das 13 horas ate as 07 horas de segunda-feira.
Paragrafo quarto - Excepcionalmente, a criterio da CONTRATANTE, quando possivel,
mediante a anuencia do Condominio, a CONTRATADA podera entregar as baterias durante
o horario de expediente.
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Paragrafo quinto - Os servicos executados pela CONTRATADA aos sabados, domingos e
feriados, ou ern horario nao comercial, no implicam acrescimo ou majoracao nos valores
das baterias adquiridas.
Paragrafo sexto — As baterias poderao ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em
desacordo corn as especificacoes constantes neste Termo de Referencia e na proposta,
devendo ser substituidas no prazo de 03 (tees) clias, a contar da notificacao a contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.
Paragrafo skim° - 0 recebimento do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
CLAUSULA QUINTA - DO SUPORTE TECNICO DURANTE 0 PERiODO DE
GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
Nao ha necessidade de suporte tecnico sobre as baterias; somente garantia. Entretanto, o
prazo de troca de bateria danificada devera ser de no maxim° 24 horas em dias tateis, a
contar da notificacao formalizada pela CONTRATANTE.
Paragrafo prirneiro — A troca de baterias danificadas devera ser feita mediante a abertura de
chamado, que podera ser via telefone e/ou e-mail e devera ser realizado durante o prazo de
garantia do fabricante, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, obedecendo as seguintes
condicoes:
Serao requisitados em horario comercial.

a)

b) Toda documentacao entregue pela CONTRATADA estara sujeita a verificacao e
validacao de qualidade executada, pela CONTRATANTE. Caso seja detectada alguma
nao conformidade, a CONTRATANTE recusara o produto, cabendo a
CONTRATADA realizar os ajustes necessarios de imediato.
CLA.USULA SEXTA — DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$ 14.999,60 (quatorze
mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), para o fornecimento dos
itens abaixo, incluindo a prestacao de servicos, objeto deste Contrato, ern conformidade coin
o demonstrativo abaixo:
ITEM

2

MARCA

DESCRIcA0

MODELO

BATERIAS
ESTACIONARIAS DF1000

FREEDOM

QTDE

56

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

R$ 267,85 R$ 14.999,60

TOTAL
Paragrafo primeiro - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretas ou indiretas,
omitidas da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotadas, serao consideradas
como inclusas nos precos, no sendo considerados pleitos de acrescimos, a esse ou a
qualquer titulo, devendo os servicos serem prestados sem Onus adicional a
CONTRATANTE.
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Paragrafo segundo - 0 preco ofertado, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade da licitante, nao [he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao, sob a alegacao de erro, ornissao ou qualquer outro pretexto.
Paragrafo terceiro — A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento das carcacas
das baterias em desuso, procedimento denorninado "logisfica reversa". As baterias usadas
deverao ser recolhidas pela CONTRATADA no prazo de ate 24 (vinte e quatro horas) apos
a instalacao das baterias novas, pela empresa CONTRATADA, cuja comunicacao sera
efetuada a CONTRATADA com antecedencia de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 6teis.
Paragrafo quarto — A CONTRATADA devera dar a destinacao ambiental adequada as
baterias usadas, segundo o que dispEie a Resolucao CONAMA n° 257, de 30 de junho de
1999.
Paragrafo quinto — 0 preco total devera prever todos os custos e despesas diretas ou
indiretas relacionadas a remuneracao de pessoal, encargos trabalhistas, alimentacao,
transportes, tributos, dentre outras.
CLAUSULA SETIMA - DA DESPESA
A despesa corn o fornecimento e a execucao dos servicos de que trata o objeto, correra a
conta do Plano de Gestao Administrafiva da CONTRATANTE — (PGA) para o exercicio de
2016.
CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA
0 prazo de vigencia do Contrato sera de 03 (tres) meses a contar da data de sua assinatura,
sem prejuizo do prazo de garantia dos equipamentos informado pela CONTRATADA.
CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS
Paragrafo primeiro - 0 prazo de garantia das baterias Freedom DF 1000 seta de 18
(dezoito) meses, contados a partir de sua entrega.
Paragrafo segundo - Durante o periodo de garantia a CONTRATADA devera fornecer ou
disponibilizar atendimento, ern horario comercial, via telefone e e-mail.
Paragrafo terceiro - A garantia deve ser prestada na modalidade on site, pelo fabricante,
comprovadamente autorizado pela fabricante, corn a cobertura total para o produto
ofertado, sendo seus tecnicos devidamente identificados.
Paragrafo quarto - Cada chamado aberto devera receber um c6cligo de idenfificacao, que
devera ser informado ao responsavel tecnico da CONTRATANTE. Tal codigo sera utilizado
futuramente no acompanhamento do chamado e, quando for o caso, para efeito da apuracao
de descontos pot nao cumprimento dos niveis de servico contratados.
Paragrafo quint° - A garantia e a troca das baterias deverao ser prestadas pela
CONTRATADA em horario comercial, ou conforme acordado corn a Gerencia de
Tecnologia da Informacao e Comunicacoes — GETIC da CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:
a) fornecer os equipamentos e executar os servicos conforme especificacoes deste Contrato
e de sua proposta, corn a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
"
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clausulas contratuais, alem de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensffios
necessarios, na qualidade e quantidade necessarias.
b) manter, durante a vigencia do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao.
c) atender prontamente as reclamacoes da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as correcoes e adequacoes que se fizerem necessidas.
d) comunicar, imodiatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execucao
dos servicos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar sua execucao, apresentando
razeies jusdficadoras, que serao objeto de apreciacao pela CONTRATANTE.
e) exercer a direcao tecnica e administrativa, fornecendo mao de obra especializada sem
nenhum vinculo empregaticio corn a CONTRATANTE, promovendo o controle de jornada
e dos servicos, relacionado a execucao do Contrato.
f) responsabilizar-se por todas as despesas coin material, mao-de-obra, acidentes de trabalho,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes, materiais, seguros
operacionais, taxas, tributos, contribuicoes de qualquer natureza ou especie e quaisquer
outras despesas necessarias a perfeita execucao dos servicos contratados, cuja inadimplencia
nao transfere responsabilidade a CONTRATANTE.
g) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE.
h) designar formalmente um preposto responsavel pela execucao contratual, que sera a
pessoa de contato entre a CONTRATADA e a Fiscalizacao da CONTRATANTE.
i) reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato.
j) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente it CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da CONTRATANTE, ficando esta
autorizada a descontar dos pagamentos devidos it CONTRATADA o valor correspondente
aos danos sofridos.
k) abster-se, qualquer que seja a hipOtese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informacao acerca das atividades executadas sem previa autorizacao da CONTRATANTE.
1) nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os servicos avencados, responsabilizando-se,
em qualquer caso, Unica e exclusivamente a CONTRATADA por todos os servicos.
m) cientificar o fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execucao dos servicos, mantendo um "diario de
ocorrencias" durante o fornecimento e toda a prestacao dos servicos.
n) elaborar relatOrios e pareceres tecnicos, a qualquer tempo, durante a execucao do objeto
ora contratado, de modo a permitir o efedvo acompanhamento dos trabalhos pela
CONTRATANTE, sempre que solicitado, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato.
o) fornecer it CONTRATANTE, sempre que solicitados, e em tempo habil, todos os
esclarecimentos e informacoes necessarios relacionados as advidades desenvolvidas por forca
deste Contrato.
_
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p) providenciar, quando for o caso, a substituicao imediata de qualquer tecnico alocado aos
servicos, desde que solicitada pela CONTRATANTE„ correndo esta substituicao por conta e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
q) observar o acordo de niveis de servico (ANS), fornecendo as informacoes necessarias
para seu acompanhamento e afericao.
r) utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, ern conformidade corn as normas e determinacoes em vigor.
s) nao empregar menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso e insalubre.
t) arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente ern sua proposta
nao seja satisfatOrio para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.
u) apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha.
v) apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados
que adentrarao as suas instalacoes para a execucao dos servicos.
x) instruit seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATANTE.
y) instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executar atividades nao abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrencia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.
z) guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorrencia do cumprimento do
contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se a a:
a) acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato por um representante especiah-nente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
b) proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades para o perfeito fornecimento do
objeto licitado.
c) acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do Contrato, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando ern registro prOprio as falhas detectadas.
d) rejeitar, no todo ou em parte, o servico entregue em desacordo corn as especificacoes.
e) atestar a nota fiscal/fatuta correspondente, apOs realizar rigorosa conferencia das
caracteristicas dos servicos.
f) efetuar o pagamento no preco e condicOes pactuadas.
g) exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
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h) efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura.
i) efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela
CONTRATADA, em conformidade corn o art. 36, § 8°, da Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 02/2008.
j) notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no curso
da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.
k) aplicar a Contratada as sancoes administrativas regulamentares e contratuais, quando
cabiveis.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO AC OMPAN HAMENT 0 E
FISCALIZAcA0
0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do Contrato consistem-se na verificacao da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser observado o disposto nos
artigos 58, inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo primeiro - 0 fiscal do contrato devera monitorar o nivel de qualidade das
baterias para evitar prejuizos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sancoes quando
verificar urn vies continuo de desconforrnidade a qualidade exigida das baterias, no tocante
as suas atribuicoes perante a empresa CONTRATADA.
Paragrafo segundo - A verificacao do nivel de qualidade das baterias devera ser realizada
corn base nos criterios previstos neste Contrato.
Paragrafo terceiro - 0 responsivel pelo acompanhamento e fiscalizacao devera ter a
experiencia necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do
Contrato, cuja incumbencia é monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos
para evitar prejuizos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sancoes quando verificar urn
vies continuo de desconformidade da prestacao do servico a qualidade exigida, no tocante as
suas atribuicoes, podendo, inclusive, culminar ern rescisao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo quarto - A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa
CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante
de imperfeicoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE, ern
conformidade corn o disposto no art. 70 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo quint° - A CONTRATANTE sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em
parte o fornecimento das baterias, se em desacordo corn o Edital, devendo a
CONTRATADA substituir as baterias rejeitadas sem Onus adicionais, no prazo fixado pelo
fiscal do Contrato.
Paragrafo sexto - Exigir a apresentacao juntamente corn a nota fiscal/fatura, dos
documentos relacionados abaixo para conferencia e posterior at ste:
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a) Cerddao Negadva de Debit° da Previdencia Social — CND.
b) Cerddao Conjunta Negadva de Debitos reladvos a Tributos Federais e it Divida Advada
Uniao.
c) Cerddao Negativa de Debitos das Fazendas Federal, Estadual e Distrital/Municipal de
seu domicilio ou sede.
d) Cerddao de Regularidade do FGTS — CRF.
e) Regularidade fiscal, constatada atraves de consulta "on-line" ao sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF - ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema,
mediante consulta aos sitios eletrOnicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29
da Lei 8.666/1993.
f) Cerddao relativa a inexistencia de debitos trabalhistas extraida do sitio
http: / /www.tst.jus.br/cerddao/.
Paragrafo setimo - 0 representante da CONTRATANTE devera promover o registro das
ocorrencias verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 20 do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo oitavo - 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacao de sancoes
administradvas, previstas neste Contrato e na legislacao vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagara it CONTRATADA o valor previsto na proposta comercial, que
passa tambem a fazer parte integrante deste Contrato.
Paragrafo primeiro - 0 pagamento sera efetuado alp& o ateste da nota fiscal/fatura ate o
50 (quinto) dia util do mes subsequente it entrega das baterias e entrada em operacao,
mediante o recebirnento definidvo.
Paragrafo segundo - Antes de efetuar o pagamento sera consultada a regularidade fiscal e
trabalhista da CONTRATADA.
Paragrafo terceiro - A nota fiscal/fatura devera ser entregue devidamente cliscriminada no
Protocolo Geral da CONTRATANTE, contendo o detalhamento dos servicos executados,
dos bens entregues e os materiais empregados.
Paragrafo quarto - Somente serao aceitas notas fiscais corretamente preenchidas e sem
rasuras.
Paragrafo quinto - 0 CNPJ constante da nota fiscal/fatura devera ser o mesmo indicado
pela CONTRATADA, sob pena de nao ser efetuado o pagamento.
Paragrafo sexto - Qualquer atraso na apresentacao da nota fiscal/fatura, ou incorrecao dos
documentos mdgidos como condicao de pagamento, importara em prorrogagao automatica
do prazo de vencimento da obrigacao da CONTRATANTE.
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Paragrafo setimo - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidacao de qualquer obrigacao financeira que the for imposta, ern virtude de
penalidade ou inaclimplencia.
Paragrafo oitavo - Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente
pela CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira e sua
apuracao compreendera desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo pagamento, ern
que juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (mei° por cento) ao mes ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante a aplicacao das seguintes formulas:
EM=IxNxVP
Onde:
EM ,= Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
(6/100)
365
Onde:
N = Numero de dias entre a data lirnite prevista para o pagamento e a data do efedvo
pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
Paragrafo nono - Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no edital.
Paragrafo decimo - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
CONTRATADA, sera providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias, regularize sua situaca.o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da contratante.
Paragrafo decimo primeiro - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanto a inadimplencia da CONTRATADA, bem como quanto a
existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus creclitos.
Paragrafo decimo segundo - Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as
medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administradvo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
Paragrafo decimo terceiro - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados normalmente, ate que se decida pela rescisao do Contrato, caso a
CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao SICAF.
Paragrafo decimo quarto - Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro interesse public° de alta relevancia, devidamente jusdficado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante, nao sera rescindido o Contrato em execucao corn a
CONTRATADA inaclimplente no SICAF.
Paragrafo decimo quint° - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverao ser
efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacao da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, 30, da Lei n° 8.666/1993.
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Paragrafo decimo sexto - Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, como pot exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadirnplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a alp&
a comprovacao da regularizacao da situacao, no acarretando qualquer Onus para a
CONTRATANTE.
Paragrafo decimo skim° - Nos termos do ardgo 36, § 6°, da Instrucao Normadva
SLTI/MPOG no 02, de 2008, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional
a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:
a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade
minima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizou-os corn qualidade ou quanddade inferior a demandada.
Paragrafo decimo oitavo - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria
prevista na legislacao aplicavel.
Paragrafo decimo nono - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional
nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos pot aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, pot
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123/2006.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAcOES DO CONTRATO
Este Contrato podera set alterado, nas hipOteses previstas no artigo 65 da Lei n° 8.666/1993,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, corn a apresentacao das devidas justificativas.
Paragrafo primeiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25%
(vinte e cinco pot cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
Paragrafo segundo - E vedado efetuar acrescimos nos quandtativos fixados pela ata de
registro de precos, inclusive o acrescimo de que trata o § 10 do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo terceiro - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.
CLAUSULA DECIMA. QUINTA - DO REAJUSTE
Os precos sao fixos e irreajustiveis.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SA.NcOES ADMINISTRATIVAS
Aguele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entregar ou
apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao
de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do objeto, comportarse de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido se licitar e contratar corn a
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Uniao e, sera descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores
a que se refere o inciso XIV do art. 4° da lei no 10.520/2002, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no edital e neste Contrato e das demais cominacoes
legais, sujeitando-se as seguintes penalidades, conforme a gravidade das faltas cometidas em
razao do descumprimento total ou parcial das suas obrigacoes:
a) advertencia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim
entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a CONTRATANTE.
b) multa:
b1) de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao clia do valor total do Contrato, ate o periodo
de 30 (trinta) dias;
b2) de 10% (dez por cento) sobte o valor total do Contrato, caso a inadirnplencia ultrapasse
o 30° (trigesimo) dia, o que podera ensejar a rescisao unilateral do Contrato;
c) suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn a
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao Publica enquanto
perdurarem os modvos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sancao aplicada corn base na alinea anterior.
Paragrafo primeiro - A sancao de declaracao de inidoneidade observara a Politica de
Alcadas da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respecdvo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacao.
Paragrafo segundo - As sancoes previstas neste instrumento sao independentes entre Si,
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumuladvamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.
Paragrafo terceiro - A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE.
Paragrafo quarto - A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE. Havendo, ainda, alguma diferenca remanescente, o valor sera cobrado
administrativamente, podendo, inclusive, ser cobrada judicialmente.
Paragrafo quinto - Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execucao
dos servicos advir de caso fortuito ou modvo de forca major.
Paragrafo sexto - As sancoes previstas alineas "c" e "d" do caput desta clausula poderao
tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao do presente Contrato:
a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
b) tenham pradcado atos ilicitos, visando frustrar os objedvos da licitacao.
c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em virtude
de atos ilicitos pradcados.
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Paragrafo skim° - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á ern
processo administrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei n°
9.784/1999.
Paragrafo oitavo - A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.
Paragrafo nono - As penalidades aplicadas serao obrigatoriamente registradas no SICAF,
sem prejuizo das demais cominacoes legais.
CL.A.USULA DECIMA SETIMA - DA RESCISA.' 0
A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo prirneiro — A rescisao deste Contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notificando-se a CONTRATADA
corn a antecedencia minima de 30 (trinta) dias, salvo quanto ao inciso XVII;
b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao, desde que
haja conveniencia para a CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a materia.
Paragrafo segundo — A rescisao administrativa ou amigavel deve set precedida de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.
Paragrafo terceiro — Os casos de rescisio contratual devem set formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa.
Paragrafo quarto - 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
a) do balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) da relacao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e,
c) das indenizacoes e multas.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS VEDAcOES
vedado a CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
b) interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadirnplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLA.USULA DECIMA NONA - DA ALTERAcA0 SUBJETIVA
admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da CONTRATADA corn/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagao exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condicoes do
Contrato; nao haja prejiii7o a execucao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas
na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — COdigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos Contratos.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAcii0
A publicagao do presente Contrato devera ser providenciada, ern extrato no Diario Oficial
da Uniao, ate o 50 (quinto) dia iitil do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo maximo de ate 20 (vinte) dias, na forma prevista no paragrafo tinico do artigo 61 da
Lei n° 8.666/1993.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foto Distrito Federal corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja para dirimir quaisquer questoes oriunda do presente instrumento contratual.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente Contrato, ern 02 (duas) vias, de igual teor e forma, de acordo corn o artigo 60 da Lei
n° 8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas, abaixo nomeadas.
Brasilia/DF 0-C de r-e. 0
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de 2016.

VALHO
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MONACO
Elen Cristina Carialho Monaco
Socla -Diretora
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CPF. 281.817.028 -16

MARILENE FERRARI LUCASALVES
F I*Me 'Juan Lucas Alves Fifila
Diretora de Administracao
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Nome:
CPF:
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Identidade: 23 32...334

Nome:
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Identidade:
Rebeca Makovits
Gerente Licitacoes e Contratos
CPF: 351.835.878-25
RG: 33.618.191-7
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