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 Comissão Permanente de Licitação 
Rua Professor Agnelo Bitencourt 1620 - Bairro São Francisco - Boa Vista-RR - CEP 69305-170 

Telefone: (95) 3624-1448 - www.crarr.org.br

  

MINUTA DE CONTRATO/2020/CRA-RR

PROCESSO Nº 476927.000521/2020-17

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS EM BOTIJÃO 13 KG E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES
DE 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICADO EM PROPOSTA E NESTE CONTRATO, OBEDECIDOS OS
QUANTITATIVOS E PREÇOS ESPECIFICADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA e XXXXXXXXX.

 

 

CONTRATANTE:

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA - CRA/RR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número
10.638.562/0001-19, instalado na Rua Professor Agnelo Bitencourt, 1620, Boa Vista/RR, CEP: 69.305-170, neste ato representado por seu Presidente,
o Adm. Saturnino Moraes Ferreira, brasileiro, casado, CRA/RR 3-125, CPF nº 098.774.527-15, nomeado pela Portaria CRA/RR 002/2019, residente e
domiciliado na Rua Alameda Platão, 179 conj. Alphaville – Aparecida, doravante denominada CONTRATANTE,

 

CONTRATADA:

_____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número _______________, estabelecida na ___________, Bairro __________, Boa Vista - RR, que apresentou os documentos exigidos por lei e neste
ato representada por seu (sua) representante o(a) Sr(a). ______________,  Cargo, nacionalidade, estado civil, portador(a) da RG nº __________,
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº __________________, conforme _______(procuração/contrato), que confere aos qualificados poderes para
representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA.

 

As partes supra iden�ficadas ajustaram e por este instrumento celebram um contrato de prestação de serviços, segundo as cláusulas
abaixo relacionadas, as quais se obrigam a seguir.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

1.1. Contratação de pessoa jurídica que garanta o fornecimento, com entrega sob demanda, de recarga de água mineral potável, sem gás,
envasada em garrafão plás�co de 20 litros lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com
marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto e a recarga de gás liquefeito de petróleo-GLP (gás de cozinha), acondicionado em
bo�jão de 13 kg, de acordo com a Resolução ANP nº 51 de 30/11/17, para atendimento das necessidades do Conselho Regional de Administração de
Roraima - CRA/RR - durante o exercício de 2021. 
 

1.2.  Especificações do Objeto: 
 

RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - Garrafão de água mineral, sem gás, acondicionada em vasilhames
plás�cos transparente de 20 litros, com lacre inviolável, com prazo de validade não inferior a 4 meses no momento da entrega, com registro no órgão
competente do Ministério da Saúde, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n° 182, de 13 de outubro de 2017, e alterações
posteriores.

RECARGA DE GÁS, carga de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha), com fornecimento mediante sistema de troca, envasado
em bo�jão 13 kg, aplicação fogão residencial, segundo norma técnica da ABNT nº 8460:2011. 

 

1.3. Do quan�ta�vo do objeto: 
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ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL

ESTIMADO

1

RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - Garrafão de água mineral, sem gás,
acondicionada em vasilhames plás�cos transparentes de 20 litros, com lacre inviolável, com
prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses no momento da entrega, com registro no
órgão competente do Ministério da Saúde, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da
ANVISA n° 182, de 13 de outubro de 2017, e alterações posteriores.

 

UND. 54  R$ XX,XX R$ XX,XX

2
RECARGA DE GÁS, carga de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha), com
fornecimento mediante sistema de troca, envasado em bo�jão 13 kg, aplicação fogão
residencial, segundo norma técnica da ABNT nº 8460:2011.

UND. 01 R$ XX,XX R$ XX,XX

Valor Total: R$ XX,XX

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

 

2.1. Da Contratante:

2.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

2.1.2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja man�da a situação de regularidade rela�va à seguridade social (INSS), ao
Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS), a regularidade trabalhista e a regularidade junto a Fazenda Municipal, Estadual e Federal da
CONTRATADA.

2.1.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto da nota fiscal/fatura.

2.1.4. Comunicar o preposto da Contratada toda e qualquer demanda referente à execução contratual.

2.1.5. No�ficar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para
a sua correção.

2.1.6. Providenciar a publicação do extrato do presente contrato.

2.1.7. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

2.1.8. Prestar as informações e esclarecimentos necessários à Contratada.

2.1.9. Responder pelas consequências de suas ações ou omissões.

2.1.10. Formalizar as requisições de entrega junto a Contratada, efetuando cada solicitação em tempo hábil, sempre com o mínimo 24 horas de
antecedência entre o pedido e a entrega.

 

 

2.2. Da Contratada: 

2.2.1. Garan�r preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as orientações demandadas pelo CRA/RR.

2.2.2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais rela�vamente aos seus
empregados,bem como assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

2.2.3. Manter, durante toda a execução do serviço, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na contratação.

2.2.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços.

2.2.5. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CRA/RR ou a terceiros, provocados por negligência ou irregularidade come�da por seus
empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto.

2.2.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto
do contrato, ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo emprega�cio com os mesmos.

2.2.7. Entregar os serviços nos prazos e condições especificados.

2.2.8. Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente iden�ficados, mediante o uso permanente de crachás,
assim como manter empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor. 

2.2.9. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante.
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2.2.10. A Contratada se obriga a realizar a entrega dos produtos solicitados conforme horário de funcionamento do Contratante, que ocorre de
segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00, sujeitando-se a eventuais alterações de horários, conforme determinação da
administração da Contratante.

2.2.11. Independentemente de ser ou não o fabricante, caberá à contratada responder pela garan�a de qualidade e validade dos produtos.

2.2.12. Entregar o objeto contratado em perfeitas condições de consumo e subs�tuí-lo, sem ônus para a Contratante, nos casos em que o
objeto esteja inapropriado para o consumo.

2.2.13. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA compromissos assumidos 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.

2.2.14. É vedado à Contratada u�lizar o presente contrato c

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

3.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação de que trata este Termo de Contrato correrão à conta da dotação
orçamentária n° 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

 

4.1. A execução do fornecimento será iniciada a par�r da assinatura do contrato, bem como da emissão da Nota de Empenho em nome da
empresa vencedora, no qual lhe ficará assegurado os recursos necessários para o pagamento das referidas despesas, através de des�nação
orçamentária própria.

4.2. A execução do fornecimento poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Contrato, no termo de referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

4.3. O fornecimento/entrega da recarga de água mineral e da recarga de gás liquefeito  envasado em bo�jão de 13 kg, deverá ser
realizada parceladamente, mediante requisição de entrega emi�da pelo contratante, a depender da demanda solicitada pelo CRA/RR.

4.4. A contratada deverá possuir e-mail comercial, tendo em vista que em todas as requisições de entrega serão enviadas cópias em formato
eletrônico e com aviso recebimento para o endereço fornecido na proposta.

4.5. A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da solicitação de entrega realizada
pelo contratante, no período de funcionamento da Contratante, que será de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, entre segunda a sexta-feira, sujeito a
alteração por parte da administração do contratante, no endereço: Rua Professor Agnelo Bitencourt, nº 1620, Boa Vista/RR, CEP: 69.305-170.

4.6. Todas as despesas com entrega e troca de produto ficarão a cargo da contratada.

4.7. A contratada deixará, em comodato, os garrafões plás�cos necessários para o fornecimento da água em garrafões de 20
litros solicitados em cada entrega, recolhendo os recipientes vazios na entrega seguinte,  e ao final do contrato, recolher apenas os garrafões deixados
na úl�ma entrega.

4.8. A contratada deverá fornecer os garrafões vazios ficando sob responsabilidade da contratante, mediante sua responsabilidade, devolver
os mesmos em perfeita condições de uso quando o fim do contrato de fornecimento.

4.9. A carga de água mineral natural, potável, para bebedouro, embaladas em garrafões retornáveis de 20 litros, em perfeitas condições,
devidamente lacrados, com a sua data de validade de consumo de, no mínimo 04 (quatro) meses, contados do seu recebimento, específica no rótulo e
com selo de qualidade.

4.10. No momento da entrega, o fiscal do contrato realizará a verificação dos produtos, só devendo aceitá-los se es�veram em conformidade
com o objeto desta contratação.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 

5.1. O pagamento será efetuado com a apresentação da(s) respec�va(s) nota(s) fiscal(is), tendo sido cumpridos todos os critérios
estabelecidos neste Termo de Contrato, devidamente atestada.

5.2. O valor e descrição con�dos nas notas fiscais deverão ser idên�cos ao da proposta de preços. Em caso de divergência, a fiscal do
contrato estabelecerá prazo para a empresa fornecedora fazer a subs�tuição das mesmas.

5.3. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de atesto da nota fiscal pelo servidor responsável da
contratante. Na nota fiscal deverá estar descrito os dados bancários da empresa contratada.

5.4. A contratante efetuará o pagamento exclusivamente para a empresa contratada, vedado qualquer pagamento em conta bancária
de terceiros, independentemente de função ocupada nos quadros da contratada.

5.5. O pagamento fica condicionado à prévia cer�ficação quanto à execução a contento dos serviços contratados.

5.6. A liberação do pagamento ficará condicionada à comprovação da regularidade fiscal da contratada, além da regularidade junto aos
órgãos trabalhistas e ao FGTS, mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos hábeis.
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5.7. A contratada deverá apresentar em sua nota fiscal/fatura exclusivamente o faturamento detalhado correspondente ao objeto
autorizado, mediante contrato especifico. Havendo erro ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada e o
pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização da situação
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CRA/RR.

5.8. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades
impostas à contratada ou inadimplência contratual.

5.9. O contratante reserva-se no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a prestação dos serviços não es�ver de acordo
com a especificação exigida.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

 

6.1. O prazo de vigência do contrato ficará adstrito aos créditos orçamentários, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo como prazo
inicial a data de 01 de janeiro de 2021 e prazo final a data de 31 de dezembro de 2021, sem possibilidade de prorrogação. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções: 
 

7.1.1. Advertência por escrito para pequenas irregularidades, entendidas aquelas que pelo juízo da administração do Contrante não causarem
prejuízos significa�vos;

7.1.2. Multa de mora de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injus�ficado no cumprimento do prazo de
entrega do objeto, até o máximo de 15 (quinze) dias.

7.1.3. Multa de mora de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso injus�ficado para efetuar
reparo ou subs�tuição de produto, contado a par�r do esgotamento do prazo estabelecido pelo fiscal do contrato para a promoção da
reparação/subs�tuição, até o máximo de 15 (quinze) dias.

7.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada da
CONTRATADA. 
 

7.2. Após o décimo quinto dia de atraso injus�ficado, o contratante poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do
objeto.

7.3. Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Contrante pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contrato.

b) Não man�ver a proposta.

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato.

d) Comportar-se de modo inidôneo.

e) Fizer declaração falsa; ou

f) Cometer fraude fiscal. 
 

7.4. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, garan�da a defesa prévia do interessado no prazo de
cinco dias úteis, contados a par�r da data em que tomar ciência.

7.5. Para efeito de aplicação de multa, o valor do Contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.

7.6. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da Contratada por eventuais
perdas e danos causados à Administração Pública.

7.7. O valor da multa, aplicada após regular prazo de recurso, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo contratante,
salvo se existente garan�a contratual, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

7.8. Aplicam-se, ainda, subsidiariamente ao contrato, as cominações legais previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

 

8.1. A rescisão do contrato ocorrerá mo�vadamente e com fundamento nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, e se dará com observância
nos ar�gos 79 e 80 do mesmo diploma legal.
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8.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes
do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou es�mados.

8.3. No procedimento de rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa à Contratada, que após formalmente
in�mada, terá o prazo decadencial de 5 (cinco) dias úteis para manifestação.

8.4. Em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada da Contratada, aplica-se o previsto no subitem 7.1.4.

 

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante da Contratante 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.

9.2. 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 corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. Ao representante designado para fiscalizar o contrato, compete, entre outras atribuições: 
 

a) Acompanhar a�vamente a execução das obrigações contratuais;

b) Comunicar, tempes�vamente, à Diretoria de Administração e Finanças ocorrências que impliquem no descumprimento de
obrigação contratual, inclusive, �pificando a conduta faltosa;

c) Controlar o prazo de execução do objeto e de vigência do instrumento contratual, mo�vando tempes�va e adequadamente a sua
prorrogação, esta úl�ma, somente se houver previsão para tal hipótese;

d) Dar suporte à comissão ou servidor designado para recebimento do objeto, se for o caso; e instruir os autos com os documentos
necessários à liquidação e pagamento da despesa.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E REAJUSTE

 

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste
contrato até vinte e cinco por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art. 65, § 1°).

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

 

11.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, portanto, não sendo admi�da a
subcontratação do objeto.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

 

12.1. O foro para solucionar os li�gios será o de Boa Vista/RR, desconsiderando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

13.1. O Termo de Referência nº 9/2020/CRA-RR é parte integrante do contrato, integrando-o de forma anexa.

13.2. O contrato reger-se-á pelas normas elencadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores aplicáveis a espécie.

13.3. Os preços apresentados na proposta serão fixos e irreajustáveis durante todo o prazo do contrato.

13.4. O valor do contrato é de R$ XXX,XX (valor por extenso da melhor proposta global).

 

 

E por estarem justos e combinados, as partes assinam o presente eletronicamente, para que se cons�tuam todos efeitos legais, na
presença das testemunhas abaixo assinadas.

 

 

Boa Vista - RR, data constante na assinatura eletrônica.
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CONTRATANTE:

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA

CNPJ nº 10.638.562/0001-19

Adm. SATURNINO MORAES FERREIRA

Presidente – CRA/RR nº 3-125

 

 

CONTRATADA:

EMPRESA CONTRATADA

CNPJ nº XXXXXXXXXX

Nome do Representante Legal

Cargo – CPF nº XXXXXX

 

 

Referência: Processo nº 476927.000521/2020-17 SEI nº 0688934


