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CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
SHIS QI 1 Conjunto B - Bloco A, 1º subsolo, Sala 04 - Bairro Lago Sul - CEP 71605-001 - Brasília - DF - www.cnpq.br
Edifício Santos Dumont

AUTORIZAÇÃO Nº 0469504 - DGTI/CGADM/COLOG/SELIC
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 48/2019

N.º DO PROCESSO:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NUMERO

01300.011523/2018-05

COTAÇÃO ELETRÔNICA

12/2019

C O N T R A T A N T E:
Nome: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
CNPJ: 33.654.831/0001-36
Endereço: SHIS Quadra 1 Conjunto “B” – Edifício Santos Dumont
Bairro: Lago Sul
Telefone: (61) 3211-9050
Cidade: Brasília
UF: DF
CEP: 71605-160

C O N T R A T A D A:
Nome: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
CNPJ: 53.775.862/0001-52
E-mail: licitacao@instrutherm.com.br
Endereço: Rua Jorge de Freitas, n° 264
Bairro: Vila Santa Delfina
Telefone: (11) 2144-2849
Cidade: São Paulo
UF: SP
CEP: 02911-030
CONTA N.º: 3296-4
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INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: Banco do Brasil
AGÊNCIA N.º: 0687-4
REPRESENTANTE LEGAL: Evair Menezes Caetano
CPF: 052.510.748-75
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto da presente Autorização de Fornecimento é a aquisição de material elétrico, material de
jardinagem e material de manutenção predial, com o objetivo de atender às necessidades deste Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, localizado no SEPN 507 e no SHIS QI 1
bloco A B C e D, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no neste instrumento contratual e na
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:

Item

Unidade Quantidade

Descrição

de medida Máximo

Trena a laser, faixa de medição 0,15cm 40,00m, - precisão de
medição + ou -1,5mm, - unidade de medição m/cm, 10
pés/polegada, capacidade de memória - (valores) 10, proteção
contra pó - e de água IP 54. Marca Bosh ou similar.
Valor total

Unidade

1

Valor

Valor

unitário total
(R$)

(R$)

477,32 477,32

477,32

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1 O prazo de vigência desta Autorização de Fornecimento será de 4 (quatro) meses a partir da sua assinatura
pelo CNPq.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor da presente Autorização de Fornecimento é de R$ 477,32 (quatrocentos e setenta e sete reais e
trinta e dois centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, 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.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 36201
Fonte: 0100000000
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Programa de Trabalho: 092039
Elemento de Despesa: 339030
PI: 9605
Empenho: 2019NE800346
Data do empenho: 29/06/2019
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal ou da Fatura pela licitante
vencedora, que deverá conter o detalhamento do objeto entregue, e será creditado em nome da licitante
vencedora por meio de ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste instrumento contratual, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da data final do período de
adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto nos documentos hábeis de cobrança.
5.2. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a
licitante vencedora efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente
no que se refere às retenções tributárias.
5.3. Para execução do pagamento, a licitante vencedora deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível em nome do CNPq, CNPJ nº 33.654.831/0001-36, o nome
do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.
5.4. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal,
a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em
vigor.
5.5. A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora diretamente ao gestor do
contrato, que somente atestará o serviço do objeto e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando
cumpridas todas as condições pactuadas.
5.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será
devolvida pelo gestor à licitante vencedora e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas
saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CNPq.
5.7. Para o pagamento o CNPq realizará consulta prévia ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, quanto à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal (Receita Federal do Brasil conjunta
com o INSS), FGTS, Trabalhista (Certidão Negativa de Débito Trabalhista), Regularidade Fiscal
Estadual/Municipal (Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal), para verificar manutenção das condições
de habilitação, podendo ser consultados nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões,
constituindo meio legal de prova.
5.8. Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será notificada, por escrito, para que no
prazo de 05 (cinco) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de
rescisão contratual.
5.9. O prazo estipulado poderá ser prorrogado a critério da Administração.
5.10. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao CNPq, por meio de carta, ficando sob a
inteira responsabilidade da licitante vencedora os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta
de informações.
5.11. O pagamento efetuado ao CNPq não isenta a licitante vencedora de suas obrigações e responsabilidades
assumidas.
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5.12. O CNPq poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações
devidas pela licitante vencedora, nos termos desta Autorização de Fornecimento.
6. CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Os produtos serão entregues em remessa única.
6.2. O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do instrumento
contratual.
6.3. Os materiais deverão ser entregues no Serviço de Manutenção Predial (SEMAN/COLOG), situado no
Edifício Santos Dumont, sito à SHIS QI 1 Conjunto B, Bloco A, 1º subsolo – CEP 71.605-150, Lago Sul,
Brasília/DF, de segunda-feira a sexta–feira, das 9h às 17h.
6.4. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de três dias úteis, pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do instrumento contratual, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste instrumento contratual e na proposta.
6.4.1. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste instrumento contratual e na proposta, devendo ser substituídos no prazo cinco dias corridos, a
contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.5. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento provisório, após a verificação das qualidades dos.
6.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.7. Nos preços propostos devem estar incluídos, além dos insumos que os compõem, as despesas com
impostos, embalagens, fretes, seguros, taxas e afins, ou seja, qualquer despesa que direta ou indiretamente
possa influir no preço final do objeto.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO
7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. São obrigações da CONTRATANTE:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no instrumento contratual;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do instrumento contratual e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
8.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado;
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8.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no instrumento contratual.
8.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do instrumento contratual, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.7.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento contratual, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
8.7.2. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no instrumento contratual, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
8.7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.7.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento contratual, o objeto
com avarias ou defeitos;
8.7.5. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.7.6. Manter, durante toda a execução do instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.7.7. Aceitar, nas mesmas condições do instrumento contratual,os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% do valor inicial atualizado do instrumento contratual.
9. CLÁUSULA NONA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3. Fraudar na execução do contrato;
9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.5. Cometer fraude fiscal;
9.1.6. Não mantiver a proposta.
9.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
CONTRATANTE;
9.2.2. Multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
contratado, até o limite de 15 (quinze) dias;
9.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
do objeto;
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9.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
9.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade CONTRATANTE, pelo prazo
de até dois anos;
9.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;
9.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos
prejuízos causados;
9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
9.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
9.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
9.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1. A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
10.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do instrumento contratual até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.
10.3. No procedimento que visa à rescisão contratual, 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 a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1 É vedado à CONTRATADA:
11.1.1 caucionar ou utilizar este instrumento contratual para qualquer operação financeira;
11.1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
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12.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666,
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contrat
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
13.1 É eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir os litígios que
decorrerem da execução desta Autorização de Fornecimento que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado por meio eletrônico, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelas partes.

Pelo CONTRATANTE:
(Assinado Eletronicamente)
Anderson Malta da Silva
Coordenador de Recursos Logísticos - COLOG
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

Pela CONTRATADA:
(Assinado Eletronicamente)
Evair Menezes Caetano
Representante Legal
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda

TESTEMUNHAS:
Testemunha I: Daniel Ramon Cruz da Silva - Instrutherm Instrumentos de Medição
Testemunha II: Carolina Gaspar Leite - CNPq
Em 06 de junho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Evair Menezes Caetano, Representante Legal, em
10/06/2019, às 17:08, conforme o art. 6º do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Ramon Cruz da Silva, Testemunha, em 10/06/2019,
às 17:12, conforme o art. 6º do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANDERSON MALTA DA SILVA, Coordenador de
Recursos Logísticos, em 14/06/2019, às 09:36, conforme o art. 6º do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro
de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CAROLINA GASPAR LEITE, Chefe do Serviço de
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Manutenção Predial - SEMAN - PO 3.701/2017, em 14/06/2019, às 10:49, conforme o art. 6º do
Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cnpq.br/verifica.html informando o
código verificador 0469504 e o código CRC 6D3D25CB.
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