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MINUTA
MINUTA DE CONTRATO Nº

/2019/DICONT/CGC/CGLC/SAA-MEC

PROCESSO Nº 23000.022109/2019-11
TERMO DE CONTRATO Nº ________/20__
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,
REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, POR INTERMÉDIO DA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
E
A
EMPRESA
____________________________.

A UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da Coordenação-Geral de
Recursos Logís cos - CGRL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº
00.394.445/0030-38, sediada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo I, 2º andar, em Brasília Distrito Federal, neste ato representado pela sua Coordenadora-Geral, a Senhora CARLA MACIEL
DAMASCENO, brasileira, solteira, Carteira de Iden dade nº 49146-D CREA-RJ e CPF/MF nº 536.661.60778, residente e domiciliada em Brasília-DF, Portaria de Nomeação nº 2.003, de 19 de novembro de 2019,
do Ministro de Estado da Educação, publicada no Diário Oﬁcial da União em 20 de novembro de
2019, consoante delegação de competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 174, de 08 de outubro
de 2009, publicada no Diário Oﬁcial da União de 15 de outubro de 2009, denominada CONTRATANTE,
neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ....................., portador(a) da Carteira de Iden dade nº
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no
Processo nº 23000.022109/2019-11 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; do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013; da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; da Instrução
Norma va nº 01, de 19 de janeiro de 2010; da Instrução Norma va nº 5, de 26 de maio de 2017
(Atualizada); do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018; do
Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; da Portaria MEC nº 120, de 09 de março de 2016 e da
Instrução Norma va nº 2, de 6 de dezembro de 2016, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº ........../20...., mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa(s) para fornecimento e
entrega de água mineral ou água potável de mesa, própria para o consumo humano, relacionado no

Encarte A do Termo de Referência, para atender às necessidades do Ministério da Educação MEC, durante o exercício de 2020, nas condições estabelecidas neste Instrumento e no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:
ÓRGÃO GERENCIADOR

ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

01

Água mineral sem gás garrafão de 20 litros, Tipo PET, resinas virgens – material
polie leno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências
da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão,
fundo texturizado em conformidade com as especiﬁcações da ANVISA, a data
de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em
conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e
devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente,
acompanhados de lenço para assepsia – po sachê e proteção com camisa
plás ca – po saco em polie leno de alta densidade ﬁna natural – Med.
480X450X0, 003mm

2.

UNIDADE QUANTIDADE
DE MEDIDA
TOTAL

GALÃO

25.000

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a par r da data da sua
assinatura podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde
que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1.

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2.
con nuada;

Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza

2.1.3.
Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.4.
Seja juntada jus ﬁca va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse
na realização do serviço;
2.1.5.
Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
2.1.6.

Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.2.

Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.

O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

3.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
ﬁscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
3.3.
O valor acima é meramente es ma vo, de forma que os pagamentos devidos à Contratada
dependerão dos quan ta vos de serviços efe vamente prestados.
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 20...., na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade:

Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2.
No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
ﬁnanceiro.
5.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.
O prazo para pagamento à Contratada e demais condições a ele referentes encontram-se
deﬁnidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.
6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1.
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.
Será exigida a prestação de garan a na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência, anexo do Edital.
8.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada, os produtos que
serão entregues e a ﬁscalização pela Contratante são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do
Edital.
9.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1.
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 man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1.
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 da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
12.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.
12.3.
A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administra va
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1.

balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2.

relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3.

indenizações e multas.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1.

É vedado à Contratada:

13.1.1.

caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;

13.1.2.
interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em Lei.
13.1.3.

Subcontratar os serviços objeto deste Contrato.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1.
1993.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de

14.2.
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.
14.3.
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.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS

15.1.
Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições con das na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas
e princípios gerais dos contratos.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1.
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.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1.
O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária de Brasília –DF - Jus ça Federal.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas.

Local e data
CARLA MACIEL DAMASCENO
Representante legal da Contratante
_________________________
Representante legal da Contratada

Testemunhas:
12-

MINUTA
Documento assinado eletronicamente por Cassia Camila de Oliveira, Chefe de Divisão, em
27/11/2019, às 13:19, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1811634 e
o código CRC 9460E03A.
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