
CONTRATO No 02512016 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COIMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM E G 
EMPRESA EUROLINE LTDA - EPP, 
PARAAQUISIÇÃO a E  CADEIRAS. 

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da 
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 2 P  andar - Centro - Rio de JaneiroiRJ 
(CEP: 20,056-gol), inscrita no CNPJ sob o no 29.507.878/0001-08, neste ato representada, 
com base na delegagão de competência confenda pela Portana/CVM/PTE/nO 108, de 1 de 
novembro de 2011, pela Siylerintendmte Administrativo-Financeira, Sra. ~ a n i a  Cristim 
Lopes Ribeiro, doravante denominada CVM, e WROLLNF, LIDA - EPP, estabelecida na 
Rua Angelina Michielon, 285, sala 05, bairro Cristo Redentor - Caxias do Sul - RS, CEP: 
95984-430, inscrita no CNPJ sob o n.O 13.622.580/0001-09, doravante designada 
CONTYZATADA, neste ato representada por Gabriela Tonet Bassani, portadora do CPF n.O 
018.866.850-02, têm justo e acordado o presente CONTRATO, o qual se regera pela Lei no 
8,666, de 21/6/1993 e suas altera@es posteriores e pelas cláusulas e condições a seguir 
especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito, como se aqui 
transcritos fossem, os seguintes documentas: 

a) Processo de Compras no 19957.0081751201 6-60; 
I 

b) Edital do Pregão Eletrânico SRP no 7/2016 e Ata de Registro de Preços n.d 
712016, ambos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (UASG: 
512006); 

c) Proposta Comercial da CONTRATADA, de 18/8/2016, emitida por ocasião 
Pregão Eletronico SRP no 7/2016, do Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS (UASG: 512006); 

d) Notas de Empenho - 2016NE800858 e 2016NE800859. 

cLÁusULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NA 
LINHA DE CADEJRAS, conforme especificações estabelecidas no Temo de Referência, 
Anexo I do Edital do Pregiio Eletrônico SRP np 712016, do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS (UASG: 51 2006) - 6rgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços no 7/2016, 
com a finalidade de atender às necessidades da CVM. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - lotegram este Contrato, independentemente de sua transcrição, 
o Edital de Licitação e a Proposta da CONTRATADA, datada de 18/8/2026, sem Anexos e 
demais elementos constantes dos processos 35000.001069/2014-49, do Órgão Gerenciador, e 
1995 7.008 1 7512016-60, da CVM. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil - Lei no 10.406, 
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A CVM pagar& à CONTRATADA pela execução do objeto deste Contrato, o valor global de 
R$267.907,00 (duzentos e sessenta e sete mil novecentos e sete reais). 

GRUPO - 3 - 1ten~27,3t e 37 - 

Item E s p ~ c a ~ ã a  Marca / Qtde. vaiar totai 
fabricante Unitário 

Cadeira giratória o p ~ r a c i i s  
com apoia braço, espaldar M o ,  TOK / 
regdagem de altura através de TOK 27 pismo a g&s e regdagem de 500 R$510,00 R$255.000,00 

PLASTI alWin.cllliação do encosto 
(servidos) METAL 
Modelo 92SYGIR CíBR - 

Cadeira giratória operacionai 
sem apoia braço, espaldar m&dio, T-JK 
regulagem de dhua atravds de eoK I 

32 pistão a gás e regulagem de 13 R$439,00 R$5.707,00 
PLASTI alturdinclina@o do encosto 

(reunião) METAL I 

Modelo 92SY GIR SIBR 

Cadeira para treinamento com 
TOK / 

37 braços esmnoteáveis 16 R$450,00 R$7.200,00 
Modelo PP92íUNIV PLAsTI 

METAL 
VALOR TOTGL DO G ~ O  R$267.907,00 

PARÁGRAFO P-iRO - Quaisqw tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou 
itidi~retos, omitidos da proposta da CONI'RATADA ou incorretamente cotados, serão 
considerados coma inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse 
ou a qualquer titulo, devendo o fmecimento ser cumprido sem &us adicional à CVM. 

P A ~ G W O  SEGUNDO - Caso haja equivoco no dimensionamento dos quantitativos da 
proposta, a COlTíRATABA deverh arcar com o 6nus decorrente, devendo çomplemerrt8-los, 
m o  o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto desta 
contrat-ação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 57, §I0, da Lei no 
8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O disposto no parágrafo anterior se aplica ainda que se trate 
de eventos iùtprros e incertos. 
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PARÁGRAFo QUARTO - Os preços constantes da proposta da CONTRATADA, datada de 
18/8/2016, são de exclusiva responsabilidade da CONTMTAüA, não Ihe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pret;exto. 

A despesa com a execução do fornecimento de que trata o objeto, correrá a conta do 
Orçamento da CVM, para o exercício de 201 6, sob a seguinte classifi~ão: 

Programas de Trabalho: 04.123.2039.20Wü.0001 e 04.122.21 10.2000.0001 

Natureza da Despesa: 449052 

Fonte de Recursos: 0174 

CLÁUSULA QUARTA - DO EMPENHO DA DESPESA 

Os recursos necesshrios ao atendimento da despesa inerente ao prmente Contrato estão 
regulamimte inscritos nas Notas de Empenho nos 2016NE800858 e 2016NE800859, ambas 
de 29/12/2016, no valor de R$ 12.907,00 (doze mil novecentos e sete reais) e R$ 255.000,OO 
(duzentos e cinquenta e cinco mil reais), respectivamente. 

PARAGRAFO PRiMEIRO - No caso da vigência do contrato extrapolar o limite dos 
créditos orçamen~os  do exercício financeiro, imp6e-se que seja feito todo o empenho das 
despesas a ele referentes até o dia 31 de dezembro, com Mcro na OrientaÇaTo Nomtiva AGU 
no 39i2911, que assim autoriza: "Avigência dos contratos regidos pelo artigo 57, çaput, da Lei 

P 
8.666 de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as 
despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas atéi 31 de dezembro, permitindo- 
se, assim, sua inscrição em restos a pagar. 

O prazo de vighcia deste Contrato será de doze meses a contar da data de sua assinatura, com 
efidcia apbs a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. 

P&GRAB'o PRIMEIRO - Os prazos de inicio de etapas de entrega admitem prorrogação, 
rnantidas as demais clliusulas do Contrato e assegurada a mmutenção de seu equilíbrio 
econ6miço-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivas, devidamente autuados 
em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela CVM; 

ii - supmeniência de fato exeepciond ou iraprevisi'vel, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato; 

ILI - impedimento de exeçução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CVM 
em documento contempor2neo a sua ocorrPncia; 

IV- interrupção da execução do Contrato ou diminui~ão do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da CVM, 
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CLÁUSULA ~ÉTIMA - DA DESCRTÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A empresa contratada deverá providenciar a entrega e montagem de todo bem adquirido, nos 
endereços constantes na clzáusda a seguir, observando o layout a ser fornecido pela C W .  

cLÁusULA OITAVA - DOS LOCAIS ONDE S E ~ O  ENTREGUES OS PRODUTOS 

Item Descrição - Marca Endereço 
430 (quatrocentos e trinta) unidades na 
Sede da CVM, situada z i  Rua Sete de 1 

Cadeira giratória operacional 
com apoia braço, espddar 
médio, regulagem de altura 
através de pistão a gás e 
regulagern de alWinclinaçiio 
do encosto (servidor) 
Modelo 92SYGlR C/BR 

Setembro 111, 25" andar - Cerltro Rio de 
Janeiro /RJ CEP 20050-901, de 9:OOh ils 
18:00h, de segunda a sexta-feira, cabendo 
atentar para os horários de funcionamento 
dos elevadores: de 10:OOh às ll:30h e de 
15:30h 4s 16:31Mi e 70 (setenta) unidades 
na Regional da CVM, em São Paulo, 
situada a Rua Cincinato Braga 340,2" andar 

TOK 

I - Bela Vista - SHo Paulo ISP, CEP 01333- 1 
cadeira girat6ria operacional 
sem apoia braço, espaldar 
m6di0, regulagem de altura 

32 atravk de pistão a gás e 
regulagem de alturdinclinaç~o 
do encosto (reunião) 

13 (treze) unidades na Sede da CVM. I 
situada à Rua Sete de Setembro 111, 25" 
andar - Centro Rio de Janeiro /RJ CEP 
20050-901, de 9:OOh As 18:00h, de segunda 
a sexta-feira, cabendo atentar para os 
horhios de funcionamento dos elevadores: 

TOK 

Modelo 92SY GIR SIBR 
16 (dezesseis) unidades na Rua Sete de 
Setembro, n." 11 1, 25." andar - Centro, Rio 
de Janeiro /RJ - CEP 20050-901, de 9:OOh 
às 18:OOh, de segunda a sexta-feira, 
cabendo atentar pma os hor8íios de 
funcionamento dos elevadores: de 10:OOh 
às 11:30h e de 15:30h 16:30h. - - - 

Cadeira para treinamento com 
lira~os escamoteáveis 
Modelo PP92/UNIV 

TOK 
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Os materiais serão entregues e montados no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data da assinatura do Contrato, nos endereços listados no quadro 
acima. 

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS 

O prazo de garantia dos bens objeto deste fornecimento é de, no mínimo, 5 (cinco) anos, ou 
pelo prazo fornecido pelo Eabncante, se superioq contado do sa i  recebimento definitivo. 

PARÁGRAFo PRIMEIRO - A garantia abrange, alem da troca, a manutenção corretiva do 
material objeto deste contrato, por intermédio da CONTRATADA ou, se for o caso, de sua(s1 
credenciada(s), e, de acordo com as normas tecnicas especificas, a fim de manter os mesmos 
em perfeitas condições de uso, sem qualquer 6nus adicional para a CVM. 

I - Entende-se por manutençb corretiva aquela destinaúa a remover os defeitos apresentados 
pelo material objeto deste contrato, compreendendo a substituiqão de componentes, ajustes, 
reparos e correções necessasias. 

II - A manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, no horário de expediente, da 
seguinte forma: 

r) O início do atendimento náo poderá ultrapassar o prazo máximo de 72 (setenta B 11 
cluas), contadas da solicitaçgo efetuada; 

b) O término do atendimento, considerando a colocação dos materiais em perfeito 
estado de uso, não poderá ultrapassar 10 (dez) &eis do início do atendimento, sdvo por 
motivo devidamente fundamentado e aceito pela CVM; 

c) Considera-se inicio djo atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde estd o 
material objeto deste contrato; 

d) Considera-se o término do reparo do material objeto deste contrato a sua 
disponibilidade para uso em perfeitas condições. 

III - Decorridcrs os prazos estabelecidos no item mima, sem o atendimento devido, fica a 
CVM autorizada a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRAMDA os 
custos respectivos, sem que tal fato aearrete qualquer perda quzmto a garantia dos materiais. 

P A ~ G R A F O  SEGUNDO - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência 
próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual apiiçaç8.o de 
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas candições, mesmo depois de 
ezpirada a vigência contratuai. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇ~ES DA 
CONTRATADA 

Cabe a CONTRATADA a perfeita execução do objeto conbatado dentro das exigências da Lei 
no 8.666/93, da boa-fé exigida na norma civil e ainda: 

a) A CONTRATADA não poder& subçon@atar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o 
objeto contratado; 

b) No caso de fusão, cisão ou incorporaçib da CONTRATADA, a CVN deverá ser 
comunicada por escrito sobre estas mudanças, a s6 aceitará a nova empresa se destas 
transformações não resultarem prejuízos a execuflo dos serviços, matidas as condições de 
h a b W ç b  e a tnanutenção das condições estabelecidas na contratação original; 

c) Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas autoridades 
competentes, decorrentes da execução do objeto ora contratado; 

d) Executm o objeto deste Contrato de acordo com as exigências do Edital do Pregb 
Eletrhico SRP no 712016, do Instituto Nacional do Seguro Social - TNSS (UASG: 512006) e 
seus Anexos, agindo de boa-f6 conforme exighcia do Código Civil; 

e) Manter-se em compatibilidade com as obrigaç6es assumidas e com todas as condiççies de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregilo Eletrbnico SRP no 7/2016, do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS (UASG: 5 12006); 

f) Facilitar e permitir a CVM, a qualquer momento, a realização de vistoria e 
acompânhmento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso incorra em isenqão de 
responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer tempo, o direito A plena 
fiscalizagão; 

g) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste Contrato; 

h) Comunicar à CVM qualquer anomaiidade no cumprimento do Contrato e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

i) Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou infor;maç.ões obtidas em razão do Contrato, bem 
como utilizar o nome da CVM para fins comerciais ou em campanhas e material de 
publicidade, sem autorização prévia da CVM; 

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CVM, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente; 

k) Assumir os custos de substituição de materiais que sejam recusado(s) pela CVM, pelos 
motivos constantes deste Contrato, correndb por sua conta as despesas decorrentes da 
substituiçib; - - 

1) Reparar$ corrigir, remover, reconstruir ou substituir, h suas expensas, no total ou em parte, 
as obrigqiSes em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçães apontadas pela CVM no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela 
fiscalização; 

rn) Cumprir suas obrigações fornecendo produtos de qualidade, que atendam as normas 
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tbdcas Qs %bri~qão, c&do-&e btd e tx~i~@$vr~ ~ n . s a b i l i & &  pelo hfqpad 
aea&lmmt~ rEa toda a Ie&l(ppW pehemte aa Eomwimen.to )e s l s s d d o  a rwpms&Ilidada 
p r  talos OS m o s  ineluhd~ pireq~ dg mmsp~~te, m& db obm para e df&sk:m& IT&~BS 

e demais wstos M&Q~S~LS; 

a 'lRspomab&w~w pdas pj&a ttawado~ ti CVM arr a terceims, gm abs de sem 
empregadas ou pexpa&s, durante 1 a@@ga dn,~ m.aii&ais ~ b j m  deste$ C~n@ab, 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇ~ES DA CVM 

Cabe a CVM, além dos encargos previstos na Lei no 8.666/93, as seguintes obrigações: 

a) Exercer a fiscaiizagão da execução do objeto deste Contrato por servidores especialmente 
designados, na forma prevista na Lei no $.666/93; 

b) Assegurar os recursos orçamentários e f"inanceiros para custear o Contrato; 

c) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 
aplieaggo de sanções, d t e r ~ 6 e s  e revisões do Contrato; 

d) Aplicar a C O W A D A  as sanções regulmeritares e contratraais; 



CONTRATO No 02512016 

e)] P d t k  0 mso 6 CONTRATADA para o cwnprimem% de suas obrigw8)es; 
f) C m d c a s  oficidmemte h CONTRATADA -s &lhas diaite&a&; 

g)  Aceitar ou rejeitar a execução, ap8s a cionclus.ão de cada etapa do abjeto, fazendq p o ~  
escrito, as obsemaçfies que julgar naessárias h sua perfeita cundusãa e kvda ac;eita@a; 

h) Rejeitar qualquer exmução cumprida equívocadmeae ou em desacordo com lm 

orientações da W M ,  do Edital da Pregão Eletranico SRP no 7/20116, do Instituto N w i d  db 
Seguro Socid - @iSS (UASG 5120w e seus anexos, que siTo partes integrantes &te: 
Contrato; 

i) Solicitar que seja re-executada a obrigaça rejeitada, &eqwdo+a b s s g % ~ i % c ~ @  
constantes do Edital da Licitação e seus Anexos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
~SGALIZAÇÃO 

A dsc&aç% será exercida por um representante da CVM, designado pela autoridade 
ompetente, ~161 qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
Contrato e de tudo dará ciência a C O N W A R A ,  confum3.e art. 67 da Lei ao 8.665, de 1993. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizaç80 o30 exclin trem reduz a reqonsaBiiidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irreguiaridad~ ainda que resultante 
de imperfeições téçnicas, vícios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, na ~cmênc i a  desta, não implica em corresponsabilidade da CVM ou de seus agentes e 
prego~am, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666193. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do Contrato pode sustar qualquer entrega que esteja 
e-m desticordo GW O wp&E&, sempre que essa medida se tomas necess8tia. 

PARÁGRAPO TERCEIRO - No que se refere ao disposto neste Contrato, aplicam-re 
tambhris, stabsidiwiamente, no que couberem, as disposições do Código de Defwa &J 

Consurnidùr - Lei nv 8.078, db I1 d& setembro de 1990. 

CLAUSULA DÉCKMA TERCEIRA - DA LIQUT_DAÇd0 E DQ PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado até o 5" (quinto] %ia útil ap&s Q rt?ceb3mento del7nitiv.o do 
material, por meio de ordem banciuia p m  depbsito em ~ o n h - c o m t e  da e q r w a  
CONTRATADA, após a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota FiscaVFaiura djlsdmhativa, em 0% Qdm) vías, de~dlmeríl6 awstadai. pelo setor 
competente (gestor ou comissão de recebimento) de que os materiais fm d d i m t i ~ ~ m t e  
recebidos, após aprwentação dos documentos abaixo relacionados; 

b) Comprovante da regulaidade fiscal e trabalhista, cor~sdatà;da pm Hei6 de omi33b itm7" 
ao Sistema de Cadastramento Uniftcado de Fornecedores - SICAI?$ au na ~ o s 9 ~  'Ee 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta eils dtios eletrônicos ofici& QU àt 
d o c w k  menciamda no art. 29 da Lei 8.666i1995. 



CONTRATO No 025f2016 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Verificada a existência de irregularidade fiscal ou trabalbsta 
perante o SICAF e TST, sem prejuízo do pagamento, a CVM notificará, por escrito, a 
CONTRATADA da ocorrência, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento 
da notificaçãu, promova a reguíarização ou apresente sua defesa, sob pena de rescisão do 
contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não obsta a efetua~ão do pagamento a existência de registro no 
SICAF de apiicação de penalidade a empresa CONTRATADA, por 6rgão da Administração 
Pública. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA optanfe pelo Regime Especial Unificado 
de ArrecadaçlZo de Tributos e Contribuiççjes devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art;. 12 da Lei Comdementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006 e alterações posteriores, fica dispensada das retenções, conforme 
dispuser as normas vigentes. 

PARÁGRAFO QUARTO - Fica a CONTRATADA obrigada a informar qualquer alteração 
de sua condição de optante pelo SIMPLES. 

PARÁGBAFO QUINTO - As notas fiscaisIfmas serão obrigatoriamente atestadas por 
comissão de recebimento ou por servidor da CVM oficialmente designado para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, desde que os mesmos tenham sido aceitos e recebidos 
defiiitivmente, sem o que não poderá ser feito o pagamento correspondente. 

PAJ~ÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga 
ou relevada a multa que íhe tenha sido aplicada ou na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensaçlío financeira: 

a) ateste de conformidade de entrega do material; 

b) apresentação da comprovação da documentação discriminada no caput desta Clbula .  

PARÁGRAFo SÉTDIO - A CVM pode deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste 
Contrato. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Ocorrendo atraso no pagamento, haverá compensação financeira 
sobre o valor devido, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma e que por essa seja requerida, a base de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a 
aplicação da fórmula demonstrada a seguir, para o período compreendido entre a data prevista 
para o pagamento e a data do efetivo pagamento: 

PARÁGRAFO NONO - A CVM não estará sujeita ao pagamento da compensação financeira 
a que se refere o parágrafo anterior, se o atraso decorrer do fornecimento irregdar dos 
materiais ou com ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de 
cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das clAusulas do Contrato. 

CLÁUSUL,A DÉCIMA QUARTA - DAALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei no 8.666/1993, 
desde que haja interesse da CVM, com a apresentação das devidas justificativas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, em decorrência de aumento ou diminuição 
quantitativa do objeto licitado, e obedecendo-se as condições inicialmente previstas no 
Contrato, ficarti obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do material até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 

PARÁGRAFo SEGUNDO - Fica facultada, entretanto, a supressão alem do limite acima 
estabelecido, mediante consenso entre os contratantes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, bem como no artigo 7" da Lei no 
10.520/2002, a CONTRATADA, no curso da execuç%o do Contrato, estarb sujeita às seguintes 
penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa: 

a) advertência, com fundamento no art. 87, I, da Lei no 8.66611 993; 

V I S T O b) mdfa, com hdamento no art. 7O, da Lei no 10.52012002 e art. 87, III, da Lei no 

G.A L o 1 o 
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c) hpedirnmto da hci~ar s i:mt&tar com a Uni& e d:mmec].encbgnt~ do SIGAF gds prwo 
de 1t6 5 i(&~co$ mus, C Q ~  h-wmto ao m., T9 da L& na 10.53W2M2;; 

a) O,QEE% [oib c%f&mnos por emita) ao da aobfe tr- vdsz do .&tratoO WMa a hdd-bcia a 
15 {qmze) @as; 

tr)lZ$K (ddgr ei &,o p s ~  wmM5 sobre o vulor 1Jõ contrata ~m de ,dbam por pefiodo 
@peaior ac3 prevista ma dhea mterios 30 {jrhta$ dia, OU de inenm* ~ c i d  & 
o ~ ~ a  assiida, 

P&&(E$IF~ P ~ I R o  - .h smg~a  p&Mm nm dk t t~ t~  v7> '&ay; "d'" a desta 
C % h d  &?&%O (;er agdh&& @lW~eíoi~t~ wm a da &um 3 í 3 ,  f$~:d~& a d&&szr pr$@i.a ,da 
íatm@$&op no Jfesp&livo processo: na prazo de 5 (clneo) &as WB, a--- dia c$&& @a 
~QI~Bw$@~ ~Ievand'o-ge o prazo para 10 ( d a ]  diâs 1 á ~ ,  no CIO da pdidade prmista na 
&&a Y&-, 

PARA-O S E G ~ B Q  - O da multa spli~ada r s a ~ ~ b  B CVM ni, 
@r&@ de O5 (cim~] &as &te& wnWw der ~oWcaá;b, ou ser& des'wgta&@ por awião do 
pa$;mm20 a ~ è r  % f W o  p.elrài CVm pdmdo ~m ~ M ~ W Q  àe. &-.tia &eimidia r>- 
cobrado jdc-hdmena 

+&OBAFQ QUABTO - A C O m T m I A  derar8 wt~w-iw B CilM os casos de que 
trata a item ateriar, detrtra do p w o  de 62 (dai@) &as m % % - d ~ ~ s  sor~ralos de ma 
v̂txific3a@ e apesmtar rn d c l c m a  da respg~dva ~rnprov- enem sltB 05 ~(chxco) dias 

Ç W ~ C Q ~ $ Q S  spZitT& €k &&i3 d@ St& O G O ~ ~ & &  &b ~kEi8 da db S W W  @ % t ~ ~ & t @ j ~ .  

PAE~%WO QUINTO - A ClrM+ no WU mihi~&o dk at8 05 [&do) &a c6rmwt.iwos, 
mM.(x do ~clebi-m dos dm-tm de GO~@OT* meg@im&os fia P a & a  Qwwtol 
d@& aceitar su ~ ( p l m ~ c i a r  ers mdvw, Jegadaga - o ~ ~ ~ m c ! . .  por ~fpdto M de spra 
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eventual aceita@o ou recusa. 

P A ~ G R ~ ~ I - O  SEXTO: A aplicação das sançbes previstas neste Contrato não afeta os 
processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes atos Ilicitos alcançados 
pela Lei no 12.846, de 1" de Agosto de 2013. 

P A ~ G R A F O  sÉTIMo - Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o 
contraditário, as penalidades decorrentes do dacumprimento do pactüado na ata de registro 
de preços ou do descumprimento das obrigaçBes contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, mfo~mando as ocorrências ao órgb gerençiador. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDIÇ~ES DE R E C E B ~ E N T O  ao 
OBJETO 

O material contratado será entregue no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 
assinatura do Conbato, nos horários e endereços detalhados na Cláusula Oitava. 

PARÁGRAFO PRIIME'IRO - A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por 
represetitante(s) da Admtnistra@o do Órgão, ou Comiss80 de Recebimento, designado(s) para 
esse fim, permitida a assist-a de terceiros. 

PARÁGR~FO SEGUNDO - Tratando-se de material facilmente identificável, que não 
necessite de conferência minuciosa, seu recebimento provisório e definitivo, bem como seu 
açeite efetuar-se-ãu concorkiitantemente, mediante recibo definitivo. Caso contrbrio será dado 
recibo provisório, no qual constará que seu aceite dependerá de conferência posterior. 

PARAGRAI'O TERCEIRO - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto 
desta 1icitaçSio será recebido: 

a) provisoriamente, no ato da entrega do@) produto(s), para posterior verifícação da 
conformidade do material com as espe~ificâções do objeto licitado; 

b) definitivamente, em até 15 (quinze) dias &eis, contados da recebimento prsvisário, após a 
w-erificação da qualidade e quantidade do mt;ial e mmequente aceite. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deve efetuar a troca, As suas expensas, do(s) 
produto(s) que não atender(a) as especificaq6es do objeto contratado no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, a contar do recebimento da solicitaç~o, sendo que o ato de recebimento d o  
importará aceitaqb. 

PARÁGRAFo QUINTO - Independentemente de aceite, a CONTIUTADA garantirá a 
qualidade de cada unidade pelo prazo estipulado neste editai, ou prazo estabelecido pelo 
produtor ou fabricante, o que for maior, obrigando-se a repor aquele produto (s) que 
apresentar(em) defkito(s) em 10 (dez) dias corridos contados da solci&ção, desde que n b  
sanado o vicio no prazo legal. 

PARÁ-O SEXTO - O ateste de confomiidacie da entrega do(s) produto(s) ~ttberá a 
servidor(es) designado(s) pela CVM para esse h 
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A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 e 80 da Lei no 8.666/1993. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste Contrato pode ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados ngs incisos I a XII 
e XW (10 artigo 78 da Lei no 8.666/1993, notificando-se a CONTRATADA; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveni6ícia para a CVM; ou 

C) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de 
autorizaç%o escrita e fundamentada da autoridade competente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o çontraditdrio e a ampla defesa 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão deverá ser acompanhada do balanço dos eventos 
contrahiais já cumpridos ou parcialmente cumpridos, da relação dos pagamentos já efetuados 
e ainda devidos e das indenizações e muitas. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FUNDAMENTAÇAO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA 

I - O presente Contrato fundamenta-se: 

a) na Lei no 10.52012002, no Decreto no 5.42(2/2005 e no Decreto no 7.8921201 3; 

b) na Lei no 8.666193; 

c) na Lei n. 8.078, de I 1  de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no que 
couber. 

II - O presente Contrato vincula-se aos termos: 

a) do Edital do Pregão Eletrônico/SRP no 712016 do Instituto Nacional do Seguro Social - 
INS S (UASG: 5 12006) e seus anexos; 

b) da proposl vencedora da CONTRGTADA. 
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Para dirimir as questões decorrentes deste CONTMTO fica eleito o Foro Federal da cidade 
do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro que, porventura, tenham ou possam 
vir a ter direito, por mais privilegiado que seja (mt 55, 5 2 O  da l e i  no 8.666193). 
Os m a s  omissos serão decididos pela Gerên~ia de Licitações e Contratos, à luz da legislação 
vigente, ouvida a ko~upadori3 hidica da CVM. 

Bela CVM 


