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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS JANUÁRIA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA No
31/201
31/2015
/2015, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO
INSTITUTO
FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS JANUÁRIA E A EMPRESA MARIA
URSULINA DE ANDRADE E CIA LTDA ME

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS – CAMPUS JANUÁRIA,
JANUÁRIA com sede na Fazenda São Geraldo, s/n°,
Estrada de Januária – km 06 – bairro Bom Jardim, na cidade de Januária /Estado
de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 10.727.655/0003-81, neste ato
representado pelo seu Diretor Geral Cláudio Roberto Ferreira Mont’Alvão,
nomeado pela Portaria nº 381, de 13 de setembro de 2012, publicada no DOU
de 14 de setembro de 2012, inscrito no CPF nº 572.883.807-34, portador da
Carteira de Identidade nº 3094900-5 SSP PR, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa MARIA URSULINA DE ANDRADE E CIA LTDA ME
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.238.122/0001-13, sediada na Rua Quintino
Bocaiúva, 62, Centro, Januária/MG, doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Sr. Maurício Antônio de Andrade, portador da Carteira de
Identidade nº M-5.808.265, expedida pela SSP/MG, e CPF nº 717.206.936-68,
tendo em vista o que consta no Processo nº 23393.000028/2015-61 e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão nº 08/2015, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de
Limpeza, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do
Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram
este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
ITEM

27.

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO

CAT
MAT

Detergente, composição tesoativos
aniônicos,
coadjuvante,
preservantes,, componente ativo
linear alquibenzeno sulfonato de 226698
sódio,
aplicação
remoção
de
gorduras de louças, talheres e
panelas,
aroma
neutro,
neutro

Quant.

Unidade

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.920

Frasco

1,36

2.611,20
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28.

34.

42.

características adicionais contém
tensoativo biodegradável, frasco
500 ml, Qualidade igual ou
superior aos produtos das marcas
YPÊ,
MINUANO
ou
LIMPOL,
LIMPOL
comprovada mediante: 1ª Opção:
Laudo recente (menos de dois
anos) emitido por laboratório
idôneo; 2ª opção: Demonstração
das
qualidades
do
produto,
realizada no IFNMG – Campus
Januária, a ser providenciada no
prazo de três dias a contar da
solicitação no Comprasnet, por
conta do licitante. 3ª Opção:
Poderá ser enviada amostra, (no
mínimo 03 unidades) a ser
analisada por uma Comissão
especialmente
designada,
em
sessão pública agendada pelo
Pregoeiro. Critérios objetivos de
análise e comparação: Verificação
da quantidade do produto; prazo
de
validade;
Capacidade
de
produzir
espuma,
odor
característico,
capacidade
de
remoção
de
gorduras,
cumprimento das disposições da
ANVISA.
Detergente ácido, aspecto físico
líquido,
composição
básica
tensoativos aniônicos, corante e 251594
água,
aplicação
limpeza
de
alumínio – Frasco 500 ml
Pano limpeza, material 100%
algodão, comprimento 80, largura
40,
características
adicionais
342131
gramatura
160g/m,
alvejado,
armação
tela,
tipo
saco
–
Embalagem com 10 unidades
Toalha de papel, material papel,
tipo folha simples, quantidade
toalha
60,
comprimento
aproximado
22,
largura
aproximada
20,
cor
branca, 224617
características
adicionais
texturizado ou gofrado, pacote
com dois rolos - pacote com peso
mínimo de 230 gramas.

600

Frasco

1,62

972,00

200

Emba
lagem

21,99

4.398,00

204

Pacote

2,70

550,80

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até 31/12/2015, contado a
partir da assinatura do contrato.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 8.532,00 (Oito mil,
quinhentos e trinta e dois reais)..
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,
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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
2015, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 26410/158378
Fonte: 0112000000
Programa de Trabalho: 088206
Elemento de Despesa: 339030-11/339030-21/339030-22
Ação: 20RL
EMPENHO: 2015NE800046, 2015NE800078
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA–
SEXTA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA
SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
8. CLAÚSULA OITAVA
OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A
fiscalização
da
execução
do
objeto
será
efetuada
por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida
no Termo de Referência.
9. CLÁUSULA NONA
NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas
no Termo de Referência.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade
do contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

motivados,

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
11.5.1. Balanço
cumpridos;

dos

eventos

contratuais

já cumpridos

ou

parcialmente

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. 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 contratos.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento,
por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Montes Claros/MG - Justiça
Federal.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes.

Januária(MG), 08 de abril de 2015.

IFNMG – Campus Januária
Cláudio Roberto Ferreira Mont’Alvão
572.883.807-34

MARIA URSULINA DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Maurício Antônio de Andrade
717.206.936-68

TESTEMUNHAS:
___________________________________
NOME:
CPF:

___________________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

1.1.
Aquisição de Material de Limpeza,, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento.
2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
ACEITAÇÃO DO OBJETO
2.1.
O prazo de entrega da primeira parcela dos bens é de 15 (quinze) dias,
contados da data da assinatura do contrato, no seguinte endereço: Fazenda São
Geraldo, s/n, km 06, Bom Jardim - Januária/MG - CEP: 39.480-000.
2.2. O período de entrega e o quantitativo a ser entregue em cada parcela
serão informados no Anexo I - A.
2.2.1. Os itens de 01 a 20 deverão ser entregue em uma única parcela.
2.3.
No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não
poderá ser inferior à metade do prazo total recomendado pelo fabricante.
2.4.
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
2.5.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 10(dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
2.6.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20(vinte) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
2.6.1. 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.
2.7.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1.

São obrigações da Contratante:

3.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
3.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
3.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
3.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
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3.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
3.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
4.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;
4.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
4.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
4.1.4. 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;
4.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
4.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
5. DA SUBCONTRATAÇÃO
5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
6. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
6.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
7. CONTROLE DA EXECUÇÃO
7.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
7.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela
autoridade competente.
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
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resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
8.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.3. fraudar na execução do contrato;
8.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
8.1.5. cometer fraude fiscal;
8.1.6. não mantiver a proposta.
8.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
8.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
8.3.
multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
8.3.1. multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
8.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
8.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
8.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

com

o

consequente

8.3.5. 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;
8.4.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
8.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
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8.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
8.5.
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.
8.6.
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.
8.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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ANEXO I – A
CRONOGRAMA
Item
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
27.

28.

34.

42.

Detergente,
composição
tesoativos
aniônicos,
coadjuvante,
preservantes,,
componente ativo linear alquibenzeno
sulfonato de sódio, aplicação remoção de
gorduras de louças, talheres e panelas,
aroma neutro,
neutro características adicionais
contém tensoativo biodegradável, frasco
500 ml, Qualidade igual ou superior aos
produtos das marcas YPÊ, MINUANO ou
LIMPOL,
LIMPOL comprovada mediante: 1ª Opção:
Laudo recente (menos de dois anos)
emitido por laboratório idôneo; 2ª opção:
Demonstração das qualidades do produto,
realizada no IFNMG – Campus Januária, a
ser providenciada no prazo de três dias a
contar da solicitação no Comprasnet, por
conta do licitante. 3ª Opção: Poderá ser
enviada amostra, (no mínimo 03 unidades)
a ser analisada por uma Comissão
especialmente designada, em sessão
pública agendada pelo Pregoeiro. Critérios
objetivos de análise e comparação:
Verificação da quantidade do produto;
prazo de validade; Capacidade de produzir
espuma, odor característico, capacidade
de remoção de gorduras, cumprimento das
disposições da ANVISA.
Detergente ácido, aspecto físico líquido,
composição básica tensoativos aniônicos,
corante e água, aplicação limpeza de
alumínio – Frasco 500 ml
Pano limpeza, material 100% algodão,
comprimento
80,
largura
40,
características
adicionais
gramatura
160g/m, alvejado, armação tela, tipo saco
– Embalagem com 10 unidades
Toalha de papel, material papel, tipo folha
simples,
quantidade
toalha
60,
comprimento aproximado 22, largura
aproximada 20, cor branca, características
adicionais texturizado ou gofrado, pacote
com dois rolos - pacote com peso mínimo
de 230 gramas.

Quant.

1ª Parcela
13/0
/04
13
/04/2015 a
17/04/2015
17/04/2015

2ª Parcela
31/08/15 a
04/09/15

1.920

960

960

600

300

300

200

100

100

204

102

102

