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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 19/2019,
QUE

FAZEM ENTRE

sl o rvttÌlsrenro-õftléHõú,

TEcNoLoGlA, tNovAçÕEs E coMuNtcAçÕes
1mcrrcy

cENTRo NAcToNAL DE MoNTToRAMENTo Ê elenrns
oE

DESASTRES NATURAIS (CEMADEN) E A EMPRESA
SpR
BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI.

A

União, por intermédio

coMuNlcAÇÕes

do trrtrutsrÉRto.
TECNOLOGTA, htovnçôes
^on ctÊtrtcn,
(ucrtc) e do crúrnõ'úncroNAL
óÈ úor.rlróRAMENTo E ALERTAS

E

DE
DESASTRES NATURAIS, (CEMADEN), coÃ
seoe na Estrada ôãrioi nrtino Bondesan, s00,
Distrito
de Eugênio de Melo (Rodovia presioeáie ôutË,
rsz,al
- pr66üão crMnoEN, cEp 12247-016,
'dao
na cidade de são José dos

tr

campos, Èstaco oe
páuìã,-ìnr.rito no cNpJ
sob o no
01.263.896/0026-12, neste_ ato ,"p"Ããni"õ
Oir"toìl'ër.
OSVALDO LU|Z LEAL DE
9eu
MoRAES' nomeado oela P-ort11a ;"-õõs,
^n_er9
d" cjs o" irnno oËlbrã, pubricada no Diário oficiar
união (DOU) no 105.,seçao
da
óaú"ã'õï,'oo
oiá os-0" irÃÀã ãe 2015, inscrito no cpF
285'437'260-34, portador oa cúeíta"ã"
^ozl
ioã"tiãrJJr'" oìõ.ósï.iïi'os, expeoioa pera ssp/Rs,no
doravante denominada corrrrnÀiÀruÌÉ,'-ï
spR BATERTA. co'ERcro E
IMPoRTAGAo EIRELI inscrita no òr.rp-iür
" n"empresa
iq_o
íàãóã.2ãòrb'ooì-oo, seoiaoa na Rua Graça,
211' cEP:0e550-470'

caúno-ãô'sJìlsp,

oor"u"-nt" oãrrórá0" ç9NTRATADA, neste
representada pela sra'"IL!1o
ato
REBECA necovtró ôÁioõsïôË
óiìüËËo, portadora da carteira de
ldentidade no 33'618'1er;I.:lp"gúá
óõp)sp,
ó"1"
e
r;eãi'stïì28-2s, tendo em vista o que
consta no Processo no O1242.OOOqqgnOiS1i
e em observância as úLposições da Lei
21 de junho de 1ee3' da Lei no to.szóì,-íàit'i"
no g.666, de
r"rh";" ãb'oï'Ëï""i;Y ""t 8.078, de íee' - códiqo de
Defesa do consumióor'.resolvem
ceìeu1ãr'oii"."nte Termo oe ôãntüto, decorrente
1512019, mediante as clausulas e
do pregão no
condiçÕes a seguir enunciadas.

cÉ

r. cúusur_A pRtMEtRA _ oBJETo
1'1'

o

objeto do presente Termo de contrato
é a aquisição de baterias estacionárias,
conforme

especificações e quantitativos estaoeteãiãã,
nã

r"r*o de Referência, anexo do Editar.

J"ïi::","I:ïl:#ï.t"ïnt:.ïi::'?##o!f;taroo
1.3. Discri

presão, identiÍicado
no preâmburo e à proposta

do

ITEM

oescnrçÃol
DE

ESPECtFtcAçÃO

QUANT

MEDIDA

VALOR

TOrAL (R$)

Bateria

1

ana
para
aplicação em no-break, pressão
interna regulada
por válvula (vRLA) vaso e
tampa em m aterial
retardante a chama; livre de manutenção
(lacrada
terminais de conexão para parafusos
M6 termina S
alinhados no sentido longitudinal;
tensão cíclica entre 14,4

a

Unidade

76

45.448,00

14,7V;
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tensão de

entre 13,50 a

1

dimensões máximas admissíveis : Comprimento
25,9 cm, Largura 16,8 cm e Altura 21,6 cm.
Data de Íabricação: menor que 6 (seis) meses
antes da entrega. S) Garantia mínima de 12 (doze)
meses.

Modelo de reÍerência> Getpower Gp12 _TOL (12V
_ 70Ah)
O fabricante deverá possuir as seguintes certidões:

NBR ISO 14001t2004: Gestão Ambiental.
NBR ISO 9001/2008. Gestão de euatidade

2.

cúUSULA SEGUNDA - VIGÊNcn
2'1 ' o prazo de vigência deste Termo
de contrato é aquele fixado no Termo de Referência,
com
inÍcio na data de 17l1z2o1g e encerramento
em 1710312020, prorrogável na forma do art.
57,

$1o, da Lei no 8.666, de 1993.

3.

CúUSULA

3'1

o

TERCETRA _ PREçO

valor do presente Termo de contrato

quatrocentos e quarenta e oito reais).

é de R$

45.44g,00 (euarenta

e cinco mil,

3'2' No valor acima estâo incluÍdas todas as
despesas

da execução contratual, inclusive tributos e/ou ordinárias diretas e indiretas decorrentes
impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, Írete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
4. CúUSULA QUARTA _ DOTAçÃO
ORçAMENTÁR|A

4'1' As despesas decorrentes desta

contratação estão programadas em dotaçâo
orçamentária
prÓpria' prevista no orçamento
da União, para o exercício de 201g na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade:

240224

Fonte:

0í00

Programa de Trabalho: 19.ST 1.2040.20G8.0001
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26 _
Material Elétrico e Eletrônico

5. CLÁUSULA QUINTA

lJ.r"afjx-

-

PAGAMENTO

para pagamento e demais condiçÕes
a ere referentes encontram-se no Termo
de
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cúusur_A sEXTA - REAJUsTE
6'1' As regras acerca do reajuste do valor contratual são as
estabelecidas no Termo

e.

de

Referência, anexo a este Contrato.

cúusula sÉnun - cARANTIA oe execuçÃo

z.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para presente
a
contratação.

CúUSUI-A OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8'1'As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas
no Termo de
Referência,

A.

anexo ao Edital.

cLnúsutA NoNA - rtscll_tzeçÃo

s.

9'1' A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida
no Termo de Referência, anexo do Edital.
TO.

CúUSUI-E OÉCIME

TT.

CúUSUI-A DÉCIMA PRIMEIRA

- OENICNçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10'1' As obrigações da CoNTRATANTE e da
CONTRATADA sâo aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
-

SANçOES ADMINISTRATIVAS

11'1'As sanções referentes à execução do contrato
são aquelas previstas no Termo
Referência, anexo do
Edital.

í2. GúUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12.1.

-

de

RESCISÃO

o presente Termo de contrato poderá ser rescindido:

12'1 '1 ' por ato unilateral e escrito da
Administração, nas situações previstas nos
incisos I a Xll
e XVll do art'78 da Lei no 8'666, de 1993,
e com as
indicadas no art. g0 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
"onr"qïcn"l"s
das san@es previstas
no Termo de ReÍerência, anexo
ao Edital;
12'1

'2' amigavermente, nos termos do art. 7g, inciso il, da Lei no g.666,
de
12'2' os casos de rescisão contratual
serão formarmente

1gg3.

motivados, assegurando-se

CONTRATADA o direito à prévia e ampla
defesa.
12'3' A CONTRATADA reconhece
os direitos da CoNTRATANTE
administrativa prevista no art. 77 da Lei
no g.666, de 1gg3.

Í"ïrïJïL"de

em caso de

rescisão

rescisão será precedido de Relatório
indicativo dos seguintes aspectos,

12'4.1. Baranço dos eventos contratuais já
cumpridos ou parciarmente cumpridos;
12.4.2. Reração dos pagamentos já
efetuados e ainda devidos;
12.4.3. lndenizações e multas.

í3. CúUSULA DÉC|MA
13.1.

Ê.

TERCETRA _ VEDAçOES

vedado à CONTRATADA:
13'

1 '1

à

' caucionar ou utilizar este Termo de contrato para qualquer
operação financeira;
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13'1'2' interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por
parte da
CONïRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CúUSULA DÉC|MA QUARTA _ALTERAçOES

14'1' Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina
do art. 65 da Lei no g.666, de

1

993.

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% lvlnte 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 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15. CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DOS CASOS OMISSOS
'15'1' os casos omissos
serão decididos pela coNïRATANTE,

segundo as disposiçoes

contidas
na Lei no 8'666, de 1993, na Lei no 10.520 de
2002 e demais nõrr", Íederais de licitaçÕes e
,
contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposiçÕes contidas na Lei no g.07g,
de 1990 - cÓdigo de Defesa do consumidor - e normas
e princípios gerais dos contratos.

í6. CLÁUSULA DÉC|MA SEXTA

- puBLtcAçÃo

16'1' lncumbirá à GoNTRATANTE providenciar
a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União,
prazo
no

17.

previsto na Lei no g.666,

d;

19g3.

CúUSULA DECIMA SÉTIMA FORO
17 '1 ' Ê' eleito o Foro da seção
Judiciária de são José dos campos para
dlrimir os litÍgios que
decorrerem da execução deste Termo
de_contrato que não'poarm ser compostos pera
conciliação,
conÍorme art. 55, g2o da Lei no g.666/93.

ParaÍirmeza e validade do pactuado, o presente
Termo de contrato foi lavrado em duas (duas)
vias
de igual teor, que, depois de rido
e achado em ordem, vai assinado peros
contraentes.

São José dos Campos, Sp, 17 de dezembro
de 201g.

CONTRATANTE:

D

do CEMADEN

CONTRATADA

CARDOSO

OLIVEIRA

ia-Di
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TESTEMUNHAS

1-Nom

2

-

Nome:

RG no
CPF no

RG no
CPF no

Ass.:

Ass.:
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