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ANEXO V 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 

 

 

MINUTA CONTRATUAL  

  

CONTRATO CRBio-01 Nº....../2019 DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 

REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) 

E A EMPRESA..........................................  

 

 

Por este particular instrumento, o CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO (SP, MT, MS), 

autarquia federal, inscrito no CNPJ sob nº 02.366.047/0001-07, com sede à Rua Manuel da Nóbrega, 

595, Cj 122 – Paraíso, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04001-083, neste ato representado por seu 

Presidente, Sr. Eliézer José Marques, brasileiro, casado, Biólogo, portador do CPF/MF nº 405.016.128-

15 e RG nº 318.305, doravante denominado CONTRATANTE, em face da adjudicação efetuada na 

Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2019, firma com a empresa que se sagrou vencedora no 

certame ............................., CNPJ nº ................................, com sede à ............................. nº ........, CEP 

.......................... – Bairro – ............./UF, neste ato representada pelo Sr.(a) ......................................, 

..............................., portador da Cédula de Identidade R.G. nº .............................., e CPF/MF nº 

..............................., doravante designada CONTRATADA, o presente Contrato de Prestação de 

Serviços, a se reger pelas seguintes cláusulas e condições, que reciprocamente outorgam e aceitam.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de 

Locação de Solução Integrada de Telefonia Virtual IP em Nuvem, com aparelhos e ramais IP (incluindo 

configuração, treinamento e suporte técnico) e o Plano de Telefonia Voip, conforme Termo de Referência 

– Anexo I e Anexos, do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2019, que constitui parte integrante deste 

instrumento contratual.  

 

1.2. A presente contratação vincula-se à Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2019 - Processo 

CRBio-01 nº 52/2018, passando a fazer dela parte integrante o Edital de Licitação, a Proposta Comercial 

e os demais anexos, independentemente de sua transcrição.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR   

 

2.1. O valor total deste contrato é de R$________________ (____________________), conforme 

proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 03/2019. 

 

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019 na classificação abaixo:  

Programa de Trabalho:  5005 

Conta: 6.3.1.3.02.01.036 

 

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da 

mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

4.1. O prazos e formas de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de 

Referência, Anexo I, do Edital.   

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, com início na data da assinatura. 

4.1.1. Poderão ser prorrogados os serviços dos subitens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Item 1, do Termo 

de Referência – Anexo I – do Edital de Licitação. 

4.1.2. Poderão ser prorrogados os serviços dos subitens 2.1, do item 2, do Termo de 

Referência – Anexo I – do Edital de Licitação. 

4.1.3. A prorrogação poderá ser por sucessivos períodos, até o limite máximo permitido em lei, 

a critério do CONTRATANTE. 

 

4.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  
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4.3. No caso de prorrogação contratual, o valor da prestação de serviços devida pelo CONTRATANTE 

poderá ser reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou outro que 

venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1. Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias 

corridos, a contar da assinatura do contrato, garantia de execução equivalente a 5% (cinco por cento) do 

valor global contratado, consoante o art. 56 da Lei nº 8.666/1993, devendo optar por uma das seguintes 

modalidades:  

6.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

6.1.1.1. Caso a contratada opte por caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado 

conforme especificações posteriores do CRBio-01.  

6.1.1.2. Caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública federal, tais 

títulos deverão ter valor de mercado compatível com aquele a ser garantido no contrato, 

preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo 

Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 6/2/2001.  

6.1.2. Fiança bancária, contendo:  

6.1.2.1. Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, 

acrescido de 3 (três) meses, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou 

prorrogada a vigência do contrato;  

6.1.2.2. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento 

ao CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não 

cumpra as obrigações decorrentes da execução do contrato;  

6.1.2.3. Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos 

artigos 827 e 838 do Código Civil.  

6.1.3. Seguro-garantia, contendo:  

6.1.3.1. Apólice indicando o CONTRATANTE como beneficiário;  

6.1.3.2. Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, 

acrescido de 3 (três) meses, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou 

prorrogada essa vigência;  

6.1.3.3. Cláusula que assegure o pagamento, independente de interpelação judicial, 

caso o tomador não cumpra as obrigações decorrentes da execução do contrato.  

 

6.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por 

cento).  
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6.3. O CONTRATANTE poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das 

despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da contratada.  

6.3.1. A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando o 

CONTRATANTE autorizado a executá-la para cobrir multas ou indenizações a terceiros ou 

pagamento de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.  

 

6.4. A garantia prestada ou a parte remanescente somente será liberada ou restituída após o vencimento 

ou rescisão do contrato, desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas no contrato pela 

CONTRATADA.  

 

6.5. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive multas contratuais 

ou indenização a terceiros, a CONTRATADA fica obrigada a fazer a reposição, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias a contar da data do recebimento de comunicação do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

 

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial.  

  

7.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 

03/2019, deve:  

7.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-la na execução do 

contrato;  

7.2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, 

devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 

dessas condições;  

7.2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

7.2.4. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou 

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;  

7.2.5. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 

CONTRATANTE. 

7.2.6. Fornecer o objeto licitado, conforme especificado, sempre da melhor qualidade, bem 

como solucionar qualquer defeito que ocorra, resultante de má qualidade. 

7.2.7. Cumprir prazos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos. 

7.2.8. Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, 

quanto à execução dos serviços contratados e dos itens fornecidos. 

7.2.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ente ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos 

serviços ou na entrega dos itens licitados. 
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7.2.10. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como, mas não 

restritas a, laudos, vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem 

devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados.  

7.2.11. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao 

CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 

andamento ou o resultado final dos serviços.  

7.2.12. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo CONTRATANTE, por 

meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para 

exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados.  

7.2.13. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e 

informações que vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto, 

devendo orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação. 

7.2.14. Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pelas obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, social e tributária que se relacionam ou venham a se relacionar com seus 

empregados designados para execução dos serviços ora contratados. 

7.2.15. Identificar e anotar em formulários apropriados as não conformidades existentes na 

execução das cláusulas do Contrato, as falhas ou defeitos ocorridos durante a prestação dos 

serviços, as providências e soluções adotadas, informando por escrito ao gestor do contrato 

do CRBio-01. 

7.2.16. Acatar a notificação emitida pelo Contratante quanto ao não atendimento de cláusulas 

contratuais firmadas, quanto as providências técnicas e/ou administrativas anteriormente 

informadas e não atendidas, quanto à responsabilidade por descumprimento do Contrato e 

respectivas penalidades. 

7.2.17. Esclarecer por escrito os fatos apontados como motivadores da notificação, suas 

causas, suas consequências e as implicações legais ao gestor do contrato do Contratante, que 

acatará ou não as justificativas apresentadas. 

7.2.18. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contidas no Termo de Referência e seus anexos. 

7.2.19. Não atribuir ao Contratante qualquer ônus ou responsabilidade, quer pela via 

administrativa ou judicial, quer pelas obrigações oriundas da execução do objeto do presente 

Contrato.  

7.2.20. Apresentar formalmente ao Gestor do Contrato os profissionais da Contratada que 

realizarem suas atividades, nas dependências do Conselho Regional de Biologia – 1ª Região, 

e mantê-los devidamente identificados por crachás, quando nas dependências do CRBio-01, 

sujeitos às normas disciplinares da Contratante; porém, sem qualquer vínculo empregatício 

com o órgão. 

7.2.21. Apresentar as notas fiscais/faturas ou documentos equivalentes preenchidos com 

informações identificadoras dos serviços prestados e o montante para pagamento no prazo 

contratado, após aceitação dos serviços fornecidos à equipe técnica do Contratante. 
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7.3. São expressamente vedadas à CONTRATADA:  

7.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 

por escrito da CONTRATANTE;  

7.3.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;  

7.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo 

ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim 

como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º 

grau, durante a vigência deste contrato. 

 

7.4. No momento da entrega dos produtos e dos equipamentos, acaso esses ou alguns desses sejam 

importados, a CONTRATADA deverá, necessariamente, comprovar sua origem, bem como a quitação 

dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de rescisão contratual e multa estabelecida em 

conformidade com a cláusula 13 deste contrato. 

 

7.5. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico 

nº 03/2019, deve:  

7.5.1. Expedir a ordem de fornecimento/serviço;  

7.5.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel 

execução do contrato;  

7.5.3. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade 

responsável pelo recebimento;  

7.5.4. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

7.5.5. Verificar a conformidade do serviço recebido com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo, realizando-

o dentro do prazo. 

7.5.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de 

funcionário especialmente designado. 

7.5.7. Realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos, dentro do prazo estabelecido 

no Contrato. 

7.5.6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 

7.5.7. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do(s) 

serviço(s).  

7.5.8. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a Contratada executar fora das 

especificações fornecidas pelo CRBio-01;  

7.5.9. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

7.5.10. Fazer cumprir fielmente as cláusulas integrantes do Edital de Licitação e seus anexos.  

7.5.11. Zelar pelo cumprimento dos padrões definidos entre as partes, determinando à 

proponente refazer os serviços, sem ônus à Contratada, tantas vezes quanto necessárias, 

sempre que apresentarem incompatibilidade com o serviço contratado; 
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7.5.12. Fiscalizar os documentos que comprovem as regularidades jurídicas, fiscais e 

trabalhistas da Contratada e a qualificação de sua equipe técnica, solicitando os originais 

quando julgar necessário.  

7.5.13. Autorizar formalmente a entrada dos funcionários da Contratada, devidamente 

identificados, garantindo a execução plena do objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

8.1. O recebimento definitivo do objeto será realizado pelo Setor da Tecnologia da Informação, conforme 

disposto nesta cláusula.  

 

8.2. Relativamente à solução central de telefonia e licenciamento:  

8.2.1. O recebimento definitivo da solução central de telefonia e licenciamento ocorrerá após 

concluídos os serviços de implantação da solução central, incluindo licenciamento e ativação 

de todos os produtos fornecidos e entrega da documentação técnica completa, bem como 

comprovação do respectivo funcionamento dos produtos e serviços em atendimento aos 

requisitos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2019 e seus Anexos;  

8.2.2. O recebimento definitivo da solução central será realizado no prazo de até 15 (quinze) 

dias úteis, contados a partir da solicitação formal e comprovação, por parte da CONTRATADA, 

de conformidade com o disposto no item anterior;  

8.2.3. O período de garantia terá início no dia seguinte à emissão do termo de recebimento 

definitivo desses itens.  

 

8.3. Relativamente aos aparelhos de telefonia e fontes de alimentação:  

8.3.1. O recebimento será feito em até 15 (quinze) dias úteis contados após a entrega e 

conferência dos equipamentos em relação à proposta comercial da CONTRATADA e 

requisitos técnicos do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2019 e seus Anexos, desde que já 

tenha sido emitido o recebimento definitivo da solução central;  

8.3.2. O período de garantia terá início no dia seguinte a emissão do termo de recebimento 

definitivo desses itens.  

 

8.4. Relativamente à implantação da solução central:  

8.4.1. O recebimento do serviço de implantação da solução central será feito após a conclusão 

e validação dos serviços demandados na Ordem de Serviço de Implantação e em conjunto 

com o recebimento definitivo da solução central;  

 

8.5. Relativamente à implantação dos aparelhos de telefonia IP:  

8.5.1. O recebimento do serviço de implantação dos aparelhos de telefonia IP será realizado 

após a conclusão e validação dos serviços demandados na Ordem de Serviço de 

Fornecimento - Anexo VIII.  
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CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. 

Steven K. Tsukamoto, Analista de Tecnologia da Informação do CRBio-01, ou por outro representante 

do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros, que se 

reserva no direito de rejeitar, mediante notificação, no todo ou em parte aquele que vier a ser prestado 

em desacordo com o estabelecido neste instrumento. 

9.1.1. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando 

as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso.  

 

9.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, para representá-la sempre que necessário. 

 

9.3. Todas as requisições e/ou notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito, 

devidamente assinadas e entregue de forma pessoal ou por via postal, com prova de recebimento, 

passando a integrar o presente instrumento. 

 

9.4. Satisfeitas todas as condições, o CRBio-01 emitirá o Termo de Recebimento Definitivo. Os Termos 

de Recebimento Provisório e Definitivo serão firmados pelo Sr. Edison Kubo, Assessor Técnico do 

CRBio-01, ora designado gestor do presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 

haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REMUNERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

11.1. No ato de entrega do objeto, a CONTRATADA deve apresentar documento fiscal válido 

correspondente ao fornecimento. 

 

11.2. O pagamento integral dos bens e serviços será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 

a contar da data de emissão do respectivo termo de recebimento definitivo. 

 

11.3. O pagamento será efetuado somente por meio de boleto bancário ou depósito em conta corrente 

em nome da CONTRATADA.   
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11.4. No valor total dos serviços, que constituirá a única e completa remuneração para os serviços objeto 

deste contrato, estão computados todos os custos e despesas, nada mais podendo a CONTRATADA 

pleitear a título de pagamento, reembolso ou remuneração em razão do cumprimento do contrato.  

  

11.5. Por ocasião do pagamento, serão retidas na fonte as contribuições e impostos federais nos termos 

da legislação em vigor, mormente aquelas previstas na IN-SRF 1.234/2012, ou em outros dispositivos 

legais, quando couber.  

  

11.6. Como condição para pagamento da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições de habilitação, inclusive será confirmada a situação de regularidade para com a seguridade 

social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Federal (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e a Justiça do Trabalho 

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).  

11.6.1. Se a CONTRATADA for optante do Simples Nacional, deve manter atualizada a 

Declaração da exigência contida da IN-SRF nº 1.234/2012.  

  

11.7. A CONTRATADA, se for estabelecida fora do município de São Paulo, obriga-se a proceder à sua 

inscrição no cadastro do ISS, na forma e demais condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Finanças (art. 69, Decreto nº 53.151/2012). 

11.7.1. Enquanto a CONTRATADA não proceder à inscrição do ISS no cadastro da Secretaria 

Municipal de Finanças do município de São Paulo, o CONTRATANTE, na condição de 

“Responsável Tributário” e de acordo com o que preceitua o art. 6º, XIV, § 2º, Decreto nº 

53.151/2012, obriga-se a fazer a retenção do ISS na fonte, sobre o faturamento/nota fiscal, por 

ocasião de cada pagamento, recolhendo-a no tempo aprazado de acordo com a Legislação 

vigente. 

  

11.8. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência 

por escrito, no sentido de que, em prazo exequível, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da 

Administração.  

  

11.9. Sendo identificada, pelo CONTRATANTE, a cobrança de valor indevido ou qualquer incorreção nas 

notas fiscais/faturas apresentadas, este comunicará, por escrito ou via e-mail, à CONTRATADA, em até 

20 (vinte) dias, contados a partir do primeiro dia útil após a protocolização da nota fiscal/fatura. Nesse 

caso, o prazo para pagamento será suspenso até a regularização da cobrança, quando então será 

reiniciado sem a ocorrência de quaisquer encargos para a CONTRATANTE, seja a que título for.  

11.9.1. Em caso de identificação de cobrança indevida após o pagamento da nota fiscal/fatura, 

a CONTRATADA será devidamente informada e os valores correspondentes deverão ser 

ressarcidos ao CONTRATANTE no mês imediatamente posterior na respectiva nota 

fiscal/fatura.  

  



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) CRBio-01   

Rua Manoel da Nóbrega 595 - conjunto 111 Paraíso - CEP 04001-083 - São Paulo, SP 

Telefone: (11) 3884-1489 

www.crbio01.gov.br 

10 
 

11.10. O CONTRATANTE somente pagará os serviços efetivamente executados. 

 

11.11. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, 

cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, 

ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

 

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

11.12.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 

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

do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da 

prestação em atraso. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES  

  

12.1. A CONTRATADA será punida, sempre garantida prévia defesa e contraditório, com o impedimento 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciada no 

Sicaf e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

12.1.1. Apresentação de documentação falsa; 

12.1.2. Retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Falhar na execução do contrato; 

12.1.4. Fraudar na execução do contrato; 

12.1.5. Comportamento inidôneo; 

12.1.6. Declaração falsa; 

12.1.7. Fraude fiscal. 

 

12.2. Para fins do item 12.1.5., reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 

parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 

12.3. Para as condutas descritas nos itens 12.1.1., 12.1.4., 12.1.5., 12.1.6. e 12.1.7. será aplicada multa 

de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

 

12.4. Para os fins dos itens 12.1.2. e 12.1.3., será aplicada multa nas seguintes condições: 

12.4.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até 

o máximo de 30% (tinta por cento), quando se configurará a inexecução total do contrato, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

12.4.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de sua inexecução 

parcial ou de descumprimento de obrigação contratual. 

12.4.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de sua inexecução total. 
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12.5. Após o trigésimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-se 

a inexecução total do objeto. 

 

12.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

12.6.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 

a diferença será descontada da garantia contratual. 

12.6.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias, contado da comunicação 

oficial. 

12.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

12.7. A CONTRATADA está sujeita à declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja 

promovida a sua reabilitação pelo CONTRATANTE. 

 

12.8. Diante da infração, é possível a cumulação de penalidades, conforme previsão do § 2º do artigo 87 

da Lei n° 8.666/1993, bem como apuração posterior de perdas e danos, caso sejam dimensionados em 

valor superior.  

 

12.9. Das penalidades aplicadas caberá recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação, só podendo ser relevadas aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  

  

13.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  

13.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 

dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

 

13.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

  

14.1. Para a solução das questões emergentes do presente instrumento não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o Foro da Justiça Federal da Capital do Estado de São Paulo, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.   

 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas adiante qualificadas, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diário Oficial da União.  

  

 

São Paulo, ....... de ........................ de 2019.  

  

 

______________________________________________________________ 

CONTRATANTE 

Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (SP, MT, MS) 

Eliézer José Marques 

Presidente 

  

 

______________________________________________________________ 

CONTRATADA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx 

  

 

TESTEMUNHAS:  

  

  

..........................................................................   ..........................................................................  

NOME:                                                               NOME:                     

RG:          RG:  

CPF:         CPF: 


