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ANEXO II 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2018  

  

MINUTA DO CONTRATO  

  

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL 

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

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

  

  

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 xxx/2018, 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 n.º ..............................., doravante designada CONTRATADA, o presente 

Contrato de Prestação de Serviços, a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições, que 

reciprocamente outorgam e aceitam.  

  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

  

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de auditoria de código fonte de 

aplicação; validação e teste do algoritmo criptográfico e função de hash (sequência única de identificação 

de informação) utilizada na alteração da senha pelos usuários finais; de garantia ao eleitor de que o voto 

é secreto; de garantia ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o candidato escolhido; 

de testes de performance e stress de sistema, validação e testes do ambiente de produção e testes de 

intrusão na aplicação Web Eleitoral, em regime de empreitada por preço unitário, conforme descrições 
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contidas no Termo de Referência - Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 05/2018, que constitui parte 

integrante deste instrumento contratual.  

  

1.2. A presente contratação vincula-se à Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2018 - Processo 

CRBio-01 nº 57/2018, passando a fazer dela parte integrante o Edital de Licitação, a Proposta Comercial 

e os demais anexos, independentemente de sua transcrição.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 

2.1. O valor total deste contrato é de R$ _____________ (__________________________________). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

  

3.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos específicos consignados 

no Orçamento do CRBio-01 – 1ª Região, elemento de despesa 6.3.1.3.02.01.001 – Serviço de Auditoria 

e Perícia, do exercício de 2018, na mesma rubrica, de forma a alcançar todo o período da contratação.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

4.1. A Contratada deverá iniciar o levantamento das informações e análise das documentações 

disponíveis para conhecimento do projeto em 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura e/ou 

publicação do contrato no Diário Oficial da União, conforme descrito no item 25 - Cronograma de 

Execução do Projeto, do Termo de Referência - Anexo I. 

 

4.2. Os serviços deverão ser realizados na cidade de São Paulo/SP, na Sede da Contratante. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

5.1. O contrato terá vigência da data de assinatura até o dia 31 de agosto de 2019. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1. Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 5 (cinco) dias 

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

 

6.3. O CONTRANTE poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das 

despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da contratada.  
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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 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  

7.1. São obrigações da CONTRATADA:  

7.1.1. Cumprir fielmente as cláusulas integrantes do Edital da Licitação e seus anexos.  

7.1.2. Prestar os serviços com qualidade, eficiência, presteza, sigilo, ética e pontualidade, em 

conformidade com os termos do Termo de Referência e do Edital. 

7.1.3.  Executar as cláusulas contratuais do Contrato, tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente, garantindo a conformidade dos serviços com o objeto do Edital de Licitação, 

prestando as informações cabíveis quando forem constatadas não conformidades com as 

respectivas cláusulas. 

7.1.4. 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. 

7.1.5. Garantir o pleno cumprimento do Contrato, praticando as melhores técnicas 

administrativas e operacionais na execução dos serviços, adotando as orientações fornecidas 

pela fiscalização do Contratante. 

7.1.6. Responsabilizar-se pelo sigilo das informações e dados repassados pelo CRBio-01 por 

força do objeto deste Edital. 

7.1.6.1. É vedada a utilização para fins diferentes do expressamente descrito no Edital, no 

Termo de Referência e seus anexos, bem como a comercialização das mesmas; 

7.1.6.2. Somente permitir a divulgação dos dados cadastrados no Sistema para qualquer 

terceiro pela Contratada, mediante a prévia autorização do CRBio-01, por força da lei ou em 
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caso de determinação judicial, hipótese em que a Contratada deverá informar ao CRBio-01 de 

imediato. 

7.1.6.3.  Não divulgar, revelar, ceder a qualquer título, no território brasileiro ou no exterior, para 

nenhuma pessoa, física ou jurídica, dados do Sistema produzidos pelo CRBio-01. 

7.1.6.4. Não discutir perante terceiros, divulgar, revelar, ceder a qualquer título, no território 

brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica dados do Sistema produzidos 

pelo CRBio-01 e os Conselhos Regionais; 

7.1.6.5. Garantir que os dados armazenados pelo Sistema, incluídas as cópias realizadas, 

serão destruídas pela Contratada, tão logo tenha sido solicitado pelo CRBio-01 ao término da 

vigência do Contrato;  

7.1.6.6. Emitir, prontamente, uma declaração assinada por seu representante legal, 

confirmando que todos os dados armazenados pelo Sistema foram enviados ao CRBio-01 e 

que posteriormente foram inteiramente destruídos, comprometendo-se a não reter quaisquer 

reproduções (incluindo reproduções magnéticas ou digitais), cópias ou segundas vias, sob 

pena de incorrer nas penalidades previstas neste instrumento, a pedido do Contratante;  

7.1.6.7. Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com 

todos os custos do impedimento, mesmo judicial, incluindo-se as despesas processuais e 

outras despesas derivadas, a divulgação dos dados do Sistema por seus agentes, funcionários, 

consultores e representantes, ou ainda, por terceiros, que obtiveram as informações e materiais 

por seu intermédio;  

7.1.6.8. Manter procedimentos administrativos adequados à preservação de quaisquer 

materiais ou dados que constituam o Sistema, evitando extravio ou perda de informações, 

devendo comunicar ao CRBio-01, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza. 

7.1.7. Manter todos os dados do Sistema em local seguro, com acesso limitado, e somente os 

consultores, empregados ou agentes da Contratada que necessitarem de tais dados poderão 

acessá-las, sendo certo que os mesmos deverão concordar em se submeter aos termos do 

presente Termo. 

7.1.8. Informar imediatamente ao CRBio-01 quando da observância da tentativa de fraudes 

e/ou quebra de sigilo de informações do Sistema, por meio de relatórios. 

7.1.9. 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. 

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

contratuais firmadas, quanto a providências técnicas e/ou administrativas anteriormente 
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informadas e não atendidas, quanto à responsabilidade por descumprimento do Contrato e 

respectivas penalidades. 

7.1.11. 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.  

7.1.12. Arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados 

por imperícia, ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos 

envolvidos na execução dos serviços, respondendo também pelo ônus decorrente de sua 

culpa ou dolo, na prestação dos serviços, o que não exclui nem diminui a responsabilidade 

pelos danos que forem constatados, independentemente do controle e da fiscalização 

exercidos pela Contratada.  

7.1.13. Manter todas as condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação 

técnica, que ensejarem a sua contratação, devidamente atualizadas, durante toda a vigência 

do Contrato, sob pena de retenção dos valores, até sua regularização, sem ônus para o 

Contratante, bem como a aplicação das demais penalidades.  

7.1.14. Manter equipe adequada e qualificada durante todo o processo de prestação de 

serviços.  

7.1.15. Informar por escrito o nome dos técnicos que representarão a Contratada nas 

instalações do Contratante na vigência do Contrato, informando nome, número de telefone e 

e-mail do responsável pelos serviços, a fim de atender as solicitações do Contratante, devendo 

o responsável indicado reunir-se mensalmente, durante a vigência do contrato, em data 

estipulada pelo Contratante ou quando solicitado em caráter emergencial. 

7.1.16. Informar por escrito ao Contratante, com antecedência de 10 (dez) dias, qualquer 

mudança que ocorra com a equipe alocada, devendo todo profissional substituto atender aos 

requisitos mínimos descritos no Termo de Referência e seus anexos.  

7.1.17. Cumprir os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, sob pena de aplicação de 

multa e demais cominações pelo Contratante.  

7.1.18. Assumir todo e quaisquer ônus referentes a salários, horas extras, adicionais e demais 

encargos sociais relativamente aos seus empregados.  

7.1.19. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem para o adimplemento das 

obrigações decorrentes do Contrato.  

7.1.20. Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma nem mesmo parcialmente.  

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

cláusulas contidas neste Termo de Referência e seus anexos.  
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7.1.22. 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.  

7.1.23. Manter um preposto capacitado e aceito pelo CRBio-01 para gerenciar, supervisionar, 

representar técnica e administrativamente ou fornecer informações sobre os serviços, sempre 

que necessário de forma permanente, durante todo o período de vigência do contrato.  

7.1.24. 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.  

7.1.25. A Contratada, por meio de seu executor técnico devidamente nomeado e identificado, 

promoverá: 

7.1.25.1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativo 

e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas 

preventivas ou corretivas dos trabalhos, em relatórios formais, nos quais deverão ser 

apontadas as conformidades e as não conformidades. Esses relatórios deverão ser 

apresentados em reunião com Comissão Eleitoral do CRBio-01, na sede, cujo conteúdo 

será lavrado em ata;  

7.1.25.2. A conformidade de todo o ambiente implantado e do sistema deverá observar 

as exigências previstas e detalhes do objeto do desenvolvimento, bem como estar em 

consonância com o contrato estabelecido com a pessoa jurídica que executar esse 

processo;  

7.1.25.3. A Contratada deverá realizar varreduras nos roteadores e testes de intrusão 

na aplicação Web Eleitoral, no portal institucional e demais equipamentos que compõem 

o sistema, identificando e relatando possíveis vulnerabilidades encontradas. O CRBio-

01 efetuará análise crítica dos relatórios produzidos por esses procedimentos, 

ratificando ou não eventuais não conformidades apontadas e aprovando a aplicação das 

medidas preventivas ou corretivas identificadas como relevantes;  

7.1.25.4. Para cada uma das vulnerabilidades apontadas nos relatórios, a Contratada 

deverá descrever a falha encontrada, indicar a(s) possível(eis) solução(ões) e o(s) 

responsável(eis) pela sua implantação. No caso de ainda inexistir uma solução 

específica, a Contratada deverá indicar qual ação deverá ser tomada para que, de forma 

paliativa, o problema seja contornado até que esteja disponível uma solução definitiva. 

Caberá ao CRBio-01 decidir pela implementação ou não de qualquer sugestão 
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apresentada nos relatórios, assumindo a responsabilidade por problemas, que 

porventura vierem a ser causados nos equipamentos e serviços da rede, em função de 

ter optado por não acatar determinada recomendação da auditoria.  

7.1.25.5. A Contratada deverá implementar plataforma de monitoramento de “hash” de 

arquivos e binários (verificação de hash) de forma a garantir que durante o processo 

eleitoral nenhum arquivo de sistema ou binário de execução seja modificado, garantindo 

a autenticidade e a inviolabilidade do ambiente de hospedagem do sistema eleitoral 

Web.  

7.1.25.6. Acompanhamento e participação de qualquer aspecto legal quanto a 

processos judiciais referentes à auditoria do processo eleitoral corrente, até o trânsito 

em julgado das possíveis ações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

  

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:  

8.1.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, assim 

como prestar, prontamente, as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela Contratada;  

8.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço por um representante especialmente 

designado pelo CRBio-01, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;  

8.1.3. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda; 

8.1.4.  Efetuar o pagamento à Contratada, após o devido atesto da nota fiscal/fatura; 

8.1.5.  Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 

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

serviço(s).  

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

especificações fornecidas pelo CRBio-01;  

8.1.8. Solicitar a substituição de profissionais que não tenham desempenho condizente com o 

esperado ou que venham cometer abusos, apresentar comportamento inadequado ou causar 

danos ao seu patrimônio ou a terceiros, por meio de comunicação por escrito à Contratada, 

que deverá providenciar a substituição do profissional em, no máximo 48 (quarenta e oito) 

horas, a contar do recebimento da notificação;  

8.1.9.  Comunicar, por escrito, à Contratada toda e qualquer orientação acerca dos serviços, 

excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, 

por escrito, no prazo de 24 (vinte quatro horas) úteis;  
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8.1.10. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

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

8.1.12. Zelar pelo cumprimento dos padrões definidos entre as partes, determinando a 

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

sempre que apresentarem incompatibilidade com o serviço contratado; 

8.1.13. 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.  

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

identificados, garantindo a execução plena do objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO  

  

9.1. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas conforme descrito no item 16 - Cronograma de 

Execução de Serviços, do Termo de Referência - Anexo I. 

 

9.2. O pagamento será efetivado à Contratada somente após a aceitação e aprovação dos serviços pelo 

CRBio-01.  

 

9.3. O CRBio-01 realizará pagamentos por transferência bancaria ou boleto bancário em conta corrente 

de titularidade da Contratada, contra a apresentação de Notas Fiscais que deverá ser apresentada ao 

Setor de Compras após a prestação dos serviços, para pagamento pela Contratante à Contratada até o 

10º (décimo) dia útil do atesto da nota fiscal devidamente aprovada pela Contratante. 

 

9.4. O eventual atraso na entrega da Nota Fiscal acarretará correspondente e proporcional atraso no 

pagamento, sem qualquer penalização ou atualização monetária.  

 

9.5. Caso se constate alguma irregularidade na Nota Fiscal emitida pela Contratada, o documento será 

devolvido para correção, sendo restabelecido o prazo de 10 (dez) dias úteis para o pagamento, a contar 

do atesto da nota fiscal devidamente aprovada pela Contratante.  

 

9.6. As despesas com fretes, deslocamentos, logística, equipamentos, ferramentas, alimentação, 

viagens, hospedagem e outras inerentes à prestação de serviços da contratada, ocorridas durante a 

execução dos trabalhos, são de responsabilidade da Contratada.  



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 
 

 

9.7. O documento de cobrança será emitido em nome do Conselho Regional de Biologia da 1ª Região, 

sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Licitação e contendo todos os dados 

da mesma e outros conforme abaixo especificado:  

9.7.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança. Na 

hipótese de divergência entre o CNPJ constante do contrato e do documento de cobrança, 

deverá a fornecedora apresentar Declaração (juntamente com este último documento), 

justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, se responsabilizando pela regularidade 

fiscal do estabelecimento comercial emitente do documento de cobrança.  

 

9.8. De acordo com o artigo 64 da lei nº 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por Órgãos, 

Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal às Pessoas Jurídicas, pelo fornecimento de 

bens e/ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência na fonte, do Imposto sobre a Renda, da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para Seguridade Social – Cofins e da 

Contribuição para Pis/Pasep.  

9.9. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos os interessados 

no site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br, (IN SRF nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 com 

alterações da IN SRF nº 1.540 de 5 de janeiro de 2015) e por ocasião do pagamento, conforme o caso, 

todos os impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente.  

 

9.10. Caso a Contratada seja optante pelo “SIMPLES” a cada fornecimento e a cada emissão de Nota 

Fiscal, deverá juntar a declaração ORIGINAL de isenção dos impostos, em 02 (duas) vias, assinada com 

identificação do assinante e nome da empresa.  

 

9.11. O documento de cobrança (Nota Fiscal) deverá ser formulado, já constando todos os impostos e/ou 

tributos incidentes que serão retidos conforme IN SRF nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 com alterações 

da IN SRF nº 1.540 de 5 de janeiro de 2015, sob pena de devolução para correção, contando-se o prazo 

para o pagamento a partir do recebimento regular da mesma.  

 

9.12.  Optando pelo depósito bancário, no documento de cobrança deverá constar o nome e o número 

do banco, bem como o nome e o número da agência e o número da conta à qual se dará o depósito 

bancário para pagamento, repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.  
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9.13. Qualquer alteração de dados bancários só será permitida desde que efetuada em papel timbrado 

da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao Departamento de Compras e 

Licitações, antes do processamento do respectivo pagamento.  

 

9.14. Caso a Contratada deixe de atender, mesmo que de forma parcial, as regras contidas nesta 

cláusula, o pagamento ficará retido até seu pleno atendimento e não caracterizará, em hipótese alguma, 

inadimplência por parte do CRBio-01.  

 

9.15. O pagamento será efetuado à Contratada condicionado a: 

9.15.1. Atestação de conformidade da entrega do(s) serviço(s);  

9.15.2. Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), Certidão Conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, Certidões que comprovem a 

regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado, Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS-

CRF), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do Setor xxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 

10.1.1. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

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

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

 

10.3. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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11.1. 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 SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

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

em nome da CONTRATADA.   

  

12.2. No valor total dos 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.  

  

12.3. 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.  

  

12.4. 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).  

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

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

  

12.5. 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). 

12.5.1. 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. 
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12.6. 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.  

  

12.7. 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.  

12.7.1. 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;  

  

12.8. O CONTRATANTE somente pagará os serviços efetivamente executados. 

 

12.9. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, 

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

 

12.10. 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. 

12.10.1. 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 TERCEIRA – DAS PENALIDADES  

  

13.1. 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: 

13.1.1. Apresentação de documentação falsa; 
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13.1.2. Retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Falhar na execução do contrato; 

13.1.4. Fraudar na execução do contrato; 

13.1.5. Comportamento inidôneo; 

13.1.6. Declaração falsa; 

13.1.7. Fraude fiscal. 

 

13.2. Para fins do item 13.1.5., 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. 

 

13.3. Para as condutas descritas nos itens 13.1.1., 13.1.4., 13.1.5., 13.1.6. e 13.1.7. será aplicada multa 

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

 

13.4. Para os fins dos itens 13.1.2. e 13.1.3., será aplicada multa nas seguintes condições: 

13.4.1. 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. 

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

parcial ou de descumprimento de obrigação contratual. 

13.4.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de sua inexecução total. 

 

13.5. Após o trigésimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-se 

a inexecução total do objeto. 

 

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

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

a diferença será descontada da garantia contratual. 

13.6.2. 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. 

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

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

 
13.7. 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. 



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 

15 
 

 

13.8. 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.  
 

13.9. 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 QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

14.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

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

dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

 

14.2. 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 a CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

  

15.1. 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 2018.  
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______________________________________________________________ 

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: 

  

  

 

 

 

 

 

 


