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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Rua Botucatu, 740, 5ºAndar - Bairro Vila Clemen�no, São Paulo/SP, CEP 

Telefone: 1728 e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.unifesp.br
  

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 23089.113533/2020-85

  

 
 

CONTRATO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE CELEBRAM
ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO E A [DIGITE AQUI O
NOME DA EMPRESA].

 
Adaptada da Minuta padrão- Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – Unifesp, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [digite aqui o CNPJ], com endereço na [digite aqui o endereço completo],
doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio do seu [Cargo do Signatário 1], Senhor(a) [digite aqui o nome], [nacionalidade], [estado civil], portador da
Carteira de Iden�dade nº [digite aqui o número com a Unidade da Federação] e do CPF nº [digite aqui o número],  e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA
EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [digite aqui o CNPJ], estabelecida à [digite aqui o endereço completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [nacionalidade], [estado civil], portador da Carteira de Iden�dade nº [digite aqui o número com a
Unidade da Federação] e do CPF nº [digite aqui o número], resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993,
legislação correlata e pelo Edital e anexos do  [digite aqui a modalidade de licitação - Ex: Pregão Eletrônico, Dispensa de licitação etc], nº [digite aqui o número e
ano da compra] , Processo Administra�vo nº [digite aqui o número e ano do processo], sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

1. DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de Assistência Técnica e Cobertura Assistencial Total Durante o Período de
Garan�a dos BENS adquiridos através do compra acima iden�ficada, conforme proposta da CONTRATADA -Documento SEI n. xxxx do Processo Administra�vo
nº [digite aqui o número e ano do processo].

1.2. Os itens cobertos por este Contrato são os estabelecidos na Ordem de Fornecimento nº xx/xxxx- Documento SEI xxxxx , conforme documentos
constantes do processo acima citado.

1.3. Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de Licitação, a Proposta da CONTRATADA e demais elementos constantes do
referido processo.

1.4. O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, suple�vamente, os princípios da teoria geral
dos contratos, as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e o Código de Defesa do Consumidor – Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

2. DA ENTREGA DO OBJETO 

2.1. Os equipamentos  deverão ser entregues no endereço indicado na Ordem de Fornecimento nº xx/xxxx- Documento SEI xxxxx, observando os prazos
e regras indicados no Termo de Referência e constante da proposta da empresa.

3. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. Os bens serão recebidos no local es�pulado na cláusula segunda, pelo setor responsável da unidade receptora.

3.2. Se detectada qualquer inconformidade com a proposta ou avaria no bem ou na embalagem deste, a CONTRATADA será imediatamente informada,
por escrito, devendo se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado.

3.3. A CONTRATADA deverá sanar as irregularidades mencionadas no item anterior, no prazo es�pulado pela CONTRATANTE, que será determinado de
acordo com a irregularidade sanada.

3.4. A CONTRATADA fica obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado por apresentar-se danificado ou que es�ver em desacordo com
o disposto no Edital e seus anexos e na proposta de preços, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

3.5. O recebimento do objeto deste Contrato, a critério da Administração, poderá ser provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as
especificações do Edital e da proposta.

4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

4.1. Os equipamentos entregues deverão ser totalmente novos, em embalagens originais do fabricante, inviolada, com dados de iden�ficação e
procedência, acompanhados dos respec�vos manuais de instalação e funcionamento.

4.2. O prazo de garan�a será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a par�r da data de recebimento defini�vo dos bens.

4.3. Durante o período de garan�a, deverão ser realizados os serviços de assistência técnica contra defeitos de fabricação ou desempenho.

4.4. A assistência técnica deverá estar localizada na região da Grande São Paulo ou na Região Metropolitana da Grande São Paulo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm
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4.5. A garan�a incluirá o reparo e a subs�tuição de quaisquer peças ou componentes defeituosos do equipamento ,exceto quando comprovado o uso
inadequado.

4.6. No caso de subs�tuição de peças ou equipamentos, o prazo de garan�a dos mesmos serão revalidados por período igual ou superior ao prazo
inicial, contado a par�r do recebimento defini�vo.

4.7. Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por rede autorizada do fabricante e deverão ser usados instrumentos e ferramentas
recomendadas pelo fabricante do equipamento durante as manutenções, preven�va e corre�va.

4.8. O prazo máximo para atendimento e reparos será de, no máximo, 30 dias contados a par�r da solicitação da Contratante.

4.9. Quando não for possível disponibilizar o equipamento no prazo acima, e devidamente jus�ficado, a Contratada deverá colocar à disposição do
Contratante, durante o prazo de subs�tuição a que se refere o item anterior, outro equipamento com iguais caracterís�cas

4.10. Quando o equipamento, por defeito de fabricação, es�ver impossibilitado de deslocar, o deslocamento de técnicos ou u�lização serão de
responsabilidade da Contratada.

4.11. O equipamento que, no período de 30 (trinta) dias, apresentar defeitos sistemá�cos de fabricação, devidamente comprovados pela freqüência de
manutenções corre�vas realizadas, deverá ser subs�tuído por outro de caracterís�cas idên�cas ou superiores.

4.12. Durante o prazo da garan�a, qualquer subs�tuição de peça, reparo, adequação, programação, reprogramação, recall ou modificação dos
equipamentos deverão ser realizadas às expensas da Contratada.

4.13. A CONTRATADA deverá comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

4.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar número telefônico e correio eletrônico para abertura de chamados.

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. Este contrato estará em vigor pelo período de duração da garan�a dos bens e suas eventuais res�tuições.

5.2. A garan�a dos bens, conforme proposta da CONTRATADA será de 12 (doze) meses, contados após o recebimento defini�vo dos bens.

5.3. O prazo de garan�a poderá ser prorrogado, conforme negociação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE ou na hipótese de regularização de
defeitos, pelo prazo necessário a efe�va devolução.

6. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

6.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a critério da CONTRATANTE, sem que à CONTRATADA caiba qualquer indenização, ou, reclamação, nos
seguintes casos:

a) Inobservância das especificações acordadas e/ou rejeição do material na inspeção e no recebimento;

b) Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada.

6.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administra�va, prevista no art. 77, da Lei 8.666/93, bem como Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos 3.555/00, 5.450/05 e 6.204/07, bem como as demais normas que dispõem sobre a matéria.

6.3. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993. 

6.4. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados por ato unilateral da CONTRATANTE, serão formalmente
mo�vados, asseguradas, à CONTRATADA, na segunda hipótese, a produção de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada
in�mação da intenção da CONTRATANTE para que, se o desejar, a CONTRATADA apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e,
em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da in�mação da decisão rescisória.

6.5. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993. 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

c) judicial, nos termos da legislação.

6.6. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações por parte da
CONTRATADA ensejará ainda a aplicação de sanções administra�vas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 87 da Lei nº 8.666/1993. 

7.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa, sem jus�fica�va aceita pela Universidade Federal de São Paulo -
UNIFESP resguardados os procedimentos legais per�nentes, poderá acarretar, as seguintes sanções:

a) Advertência, no caso de inadimplência do prazo de execução do objeto e para infrações leves, assim entendidas aquelas que não causam
prejuízo à Administração. 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de
inadimplência, até o limite de 10 (dez) dias úteis de atraso, na entrega, caracterizando inexecução parcial.

c) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total dos itens não executados até o limite de 20 (vinte)
dias além do prazo acima e que, a critério da Administração, salvaguardado o interesse público, seja vantajoso o recebimento, caracterizando
inexecução parcial.

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de
30 (trinta) dias úteis,  caracterizando inexecução total do mesmo, podendo ser cumulada com a multa do subitem anterior.

e) Impedimento de licitar e contratar com a UNIÃO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, mediante registro nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, caso a contratação seja oriunda de Pregão Eletrônico;

f) Suspensão do direito de licitar e contratar com a UNIFESP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, caso a
contratação tenha sido oriundo das demais modalidade de licitação que não o Pregão;

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, nos termos do
Inciso IV, art. 87 da Lei nº 8.666 de 1993.
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7.2. A Declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado, facultada a defesa do interessado no respec�vo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

7.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

7.4. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, mo�vadamente e por conveniência administra�va, mediante ato do Reitor da
Universidade Federal de São Paulo  - UNIFESP, devidamente jus�ficado.

7.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumula�vamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

7.6. Em qualquer hipótese de aplicação das sanções, serão assegurados às empresas o direito do contraditório e a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após o recebimento da no�ficação emi�da pela Administração.

7.7. Poderá ser descontado de pagamento eventualmente devido à empresas as multas contratuais que lhe tenham sido impostas por decisão
administra�va defini�va.

7.8. Conforme disposto na Lei nº 12.846/2013, na esfera administra�va, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos
lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013.

7.9. Nos casos previstos na Lei nº 12.846/2013, serão aplicadas as seguintes sanções:

a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do úl�mo exercício anterior ao da instauração
do processo administra�vo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível a sua es�mação; e

b) publicação extraordinária da decisão condenatória.

7.10. As sanções serão aplicadas fundamentalmente, isolada ou cumula�vamente, de açodo com as peculariedades do caso concreto e com a gravidade e
natureza das infrações.

7.11. A aplicação das sanções previstas neste Item será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência
jurídica equivalente da Contratante.

7.12. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação do dano causado.

7.13. Na hipótese do Inciso I do caput, previsto no item a, caso não seja possível u�lizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a
multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

7.14. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de
comunicação de grande circulação na área da prá�ca ad infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como
por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da a�vidade, de modo visível ao público,
e no sí�o eletrônico na rede mundial de computadores.

7.15. Cons�tuem atos lesivos à administração pública todos aqueles pra�cados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 01º da Lei
nº 12.846/13, que atentem contra o patrimônio público nacional, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos
pela Administração, assim definidos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter compe��vo do procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer �po;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela recorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par�cipar de licitação públicas ou celebrar contrato administra�vo;

f) obter vantagem ou bene�cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respec�vos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar o objeto deste Contrato, de acordo com as especificações, condições e prazos previstos.

8.2. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de
qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se igualmente por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que
lhe venham a ser exigida por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Edital.

8.3. Responder por danos materiais ou �sicos, causados por seus empregados, diretamente à Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP ou a
Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8.4. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das a�vidades objeto deste Contrato, sem prévia autorização da
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.

8.5. Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas.

8.6. Prestar esclarecimentos à Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP sobre eventuais atos ou fatos desabonadores no�ciados que a envolvam
independentemente de solicitação.

8.7. Aceitar quan�ta�vos superiores ou inferiores àqueles contratados em função do direito de alteração de até 25% de que trata o art. 65 da Lei nº
8.666/93.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar o pagamento conforme disposto na legislação.

9.2. Exigir a fiel observância das especificações e condições previstas em Contrato, bem como recusar os serviços e/ou materiais que es�verem em
desacordo.

9.3. Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento da execução do objeto da presente contratação.

10. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
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10.1. O valor global do presente Contrato será de R$ _____________ (por extenso), fixos e irreajustáveis, conforme proposta apresentada pela empresa e
abaixo transcrito:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VALOR UNIT- R$ VALOR TOTAL-R$

  
     

10.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data final do período de adimplemento a que se referir,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

10.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993. 

10.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31
da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

10.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

10.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital.

10.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

10.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível
suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

10.13. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra�vo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.14. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

10.15. Somente por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer
caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

10.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro
de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.18. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento  e o efe�vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:             
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
 

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

11. DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO
Nota Explica�va: Incluir esse item no caso de a contratação adotar o pagamento antecipado previsto no art. 1º, II da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de
2020.

Importante lembrar que, para a u�lização desse mecanismo, é necessário que se demonstre nos autos que a antecipação do pagamento é, alterna�vamente, ou
condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço ou propicia economia significa�va de recursos.  Sobre isso, recomenda-se a leitura do
item 6 do Parecer nº 00012/2020/CNMLC/CGU/AGU que trata dos aspectos jurídico do pagamento antecipado. Ressalte-se, por fim, que não é cabível a antecipação
de pagamento para serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra.

11.1. No caso de proposta aceita com previsão de antecipação de pagamento, serão observados os procedimentos previstos na Medida Provisória n. 961,
de 09 de maio de 2020.

11.2. A Contratada emi�rá recibo correspondente ao valor da antecipação de pagamento, tão logo  seja assinado o termo de contrato ou seja prestada a
garan�a etc.), para que a Contratante efetue o pagamento antecipado.

11.3. Fica a Contratada obrigada a devolver a integralidade do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.
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11.4. No caso de inexecução parcial, deverá haver a devolução do valor rela�vo à parcela não-executada do contrato.

11.5. A liquidação do recibo rela�vo ao pagamento antecipado ocorrerá de acordo com as regras do item 10 deste documento.

11.6. A antecipação de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévio do objeto ou a anterior emissão de Nota Fiscal/Fatura.

11.7. A emissão da nota fiscal ou fatura referente ao valor antecipado ocorrerá após a execução contratual da parcela respec�va, devendo ser subme�da
a procedimentos regulares de recebimento e ateste.

11.8. O pagamento de que trata este item está condicionada à tomada das seguintes providências pela Contratada:

a) a comprovação da execução da etapa imediatamente anterior do objeto pelo contratado, para a antecipação do valor remanescente, no caso
de entrega parcelada;

b) o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da Administração;

c) emissão de �tulo de crédito pelo contratado, no valor de R$ ... (xxxxxxxxxx) ou a  prestação da garan�a nas modalidades de que trata o art. 56
da Lei nº 8.666/93, no percentual de ...% (até trinta por cento), conforme definido no Termo de Referência ou proposta da empresa.No caso
de  antecipação parcial do pagamento, não se deve exigir a garan�a de que trata este item em patamar superior ao valor que for antecipado.

11.9. A garan�a deverá ser prestada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro-garan�a ou fiança bancária. 

11.10. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

11.11. O �tulo de crédito somente poderá ser u�lizado para fins de ressarcimento do valor antecipado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratual.

11.12. Havendo a execução da parcela do objeto contratual referente ao valor antecipado, haverá a devolução do �tulo de crédito à contratada, mediante
recibo, o qual será anexado aos autos.

11.13. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

11.14. A validade da garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período contratual.

11.15. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o ressarcimento do valor antecipado, no caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratual.

11.16. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

11.17. Caso a opção seja por u�lizar �tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi�dos 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
Economia.

11.18. No caso de garan�a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos bene�cios do ar�go 827 do Código Civil.

11.19. Será considerada ex�nta a garan�a com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em
dinheiro a �tulo de garan�a, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu as obrigações rela�vas
ao valor que foi antecipado;   

11.20. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrerá respeitando eventuais retenções tributárias incidentes.

12. DOS CASOS OMISSOS

12.1. 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 de licitações e contratos administra�vos 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.

Nota explica�va: No Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “ A Administração Pública pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC),na condição de
des�natária final de bens e serviços, quando suas prerroga�vas estabelecidas na legislação de licitações e contratos forem insuficientes para garan�r a proteção mínima
dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Bole�m de Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de novembro de 2018). Consta do referido Acórdão, nesse sen�do, que: 

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido integralmente pelo Relator do Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-
Subs�tuto Lincoln Magalhães da Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de bens e serviços. Isso porque ao definir, em seu
art. 2º, ’consumidor’ como toda pessoa �sica ou jurídica que adquire ou u�liza produto ou serviço como des�natário final, a Lei não fez nenhuma exceção, podendo,
portanto, a Administração Pública se u�lizar de todos os direitos ali estabelecidos na condição de consumidora. Ainda de acordo com o citado relatório, esse é o
entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e Toshio Mukai. Diversas outras deliberações do TCU também vão nesse sen�do, como o Acórdão
1.729/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira Câmara, de relatoria do Ministro-Subs�tuto Weder de Oliveira,
e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000, ambas do Plenário, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Mo�a, respec�vamente.”

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada pela CONTRATANTE, em extrato no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia ú�l do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, na forma prevista no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

14. DO FORO

14.1. É eleito o Foro da Comarca da cidade de São Paulo para dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam
ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado
eletronicamente pelas partes.

 

 

Fiscal:
 

Sr(a) xxxxxxxxxx - SIAPE nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 

CONTRATADA xxxxxxxxxxx
Sr(a)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vania Simoes Lopes Fioravan�, Chefe de Divisão, em 29/07/2020, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0382931 e o código CRC 706C5031.

Referência: Processo nº 23089.113533/2020-85 SEI nº 0382931

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

