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CONTRATO CFO N° 016/2017 

Contrato n° 016/2017, de fornecimento 
de cadeiras/poltronas para o Conselho 
Federal de Odontologia, que entre si 
celebram o CFO e a empresa Central 
M6veis para Escrit6rio Ltda.-ME. 

0 Conselho Federal de Odontologia - CFO, autarquia federal de fiscalizac;ao do 
exercicio profissional, criada pela Lei n° 4324, de 14 de abril de 1964, predio em 
Brasilia situado no centro de Atividades do Setor de Habitac;oes lndividuais Norte -
Lote 2, Quadra CA-07, Lago Norte, Brasilia - DF e inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
61 .919.643/0001-28, neste ato representada pelo seu Presidente Dr. Juliano do Vale, 
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa Central M6veis Para 
Escrit6rio Ltda. ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
09.211 . 711 /.0001-80, com sede a Avenida Colombo Baiocchi Filho, Q 03, lote 1, 
Residenci~I Tocantins, Goia•nira-GO, neste ato representada por seu .procurador, Sr. 
Paul_o Sergio Resende, brasileiro, casado, diretor comercial, portador di:l CI.RG n° 
4281606 . ·DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n° 001 .704.871-05, denorninada 
simplesmente CONTRA TADA, de com um acordo e nos termos da Lei n° 10.520/02 e 
da Lei -n° 8'.666/93 e alterac;oes posteriores, bem como do Processo de Contr:ata9ao 
n° 32512/2017, resolvem contratar-o objeto do presente, pelas condic;oes que seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente e a contratac;ao da Ata de Registro de Prec;os n° 002/2016 
junta ao 1° Batalhao de lnfantaria de Selva do Ministerio da Defesa, com relac;ao as 
cadeiras/poltronas para as salas do predio do Conselho Federal de Odontologia, com 
excec;ao da Sala do Plenario, Sala Espera e Recepc;ao, Presidencia, Vice-Presidencia, 
Tesoureiro, Diretor Secretario, Secretaria da Diretoria e Assessoria de Comunicac;ao, 
conforme descriminac;ao juntada aos autos como anexo ao Termo de Referencia e que 
faz parte integrante do processo. 

1.2. Seguem os itens abaixo discriminados, com rela9ao as cadeiras/poltronas, 
objetivando a aquisic;ao das cadeiras, conforme produtos e quantidade abaixo: 

(\ 

ITEM DESCRI<;AO QUANT VALO TOTAL 
R 

07 POL TRONA DI REGIONAL ESPALDAR MEDIO 90 900,00 81 .000,00 
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POLTRONA DIRECIO 
CONTiNUA SEM BRA~~~ ELPADAR BAIXO BASE FIXA 

POLTRONA PAR · 
PES SEM BRAC6's REFEITORIO EMPILHAVEL BASE 4, 

66 600,00 

10 215,00 

VALOR TOTAL 
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39.600,00 

2.150,00 

122.750,00 

1.1 1.3 As cadeiras/poltron d -
d as, everao ser entregues montados nas respectivas salas 

e acordo com a t · · propos a comercIal e layout da Contratada, apresentada nos 
autos e que faz parte do Termo de Referencia. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO 

2.1. 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total global de R$122.750,00 
(cento e vinte e dais mil, setecentos e cinquenta reais) , referente a aquisi9ao e 
montagem das cadeiras/poltronas discriminadas no item 1.2. 
2.1.1. Nao ha previsao de reajuste em quaisquer dos valores durante a vigencia do 
presente contrato. 
2.1.2. Estao inclusos nos pre9os todos os tributos incidentes, inclusive os tributos que 
devem Ser retidos no faturamento por parte do .· CFO, bem como todas as demais 
despesas diretas e indiretas. 
2.1.3. Os pagamentos serao feitos conforme previsto ao longo da clausula terceira. 

CLAUSULA TERCEIRA-DOS PAGAMENTOS 

3.1. Em se tratando de empresa, devera ser apresentada no Departamento Financeiro 
do CFO a Nata Fiscal/Fatura, emitida em duas (2) vias, devendo canter no corpo da 

f Nata Fiscal/Fatura, a descri9ao do objeto, o numero da Ordem de Compra, se for o 
caso, o numero da Nata de Empenho e o numero da conta bancaria da Contratada, 
acompanhadas de declara9ao de optante ou nao pelo simples, para dep6sito do 
pagamento. 
3.2. 0 pagamento sera realizado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela 
correspondente a 50% do valor total contratado ap6s 05 (cinco) dias uteis da entrega e 
assinatura do Termo de Recebimento Provis6rio, e o saldo residual de 50% do valor 
contratado 30 (trinta) dias ap6s o pagamento da primeira -parcela, desde que a 
respectiva nota fiscal tenha sido apresentada pela Fornecedora ha pelo menos 5 
(cinco) dias (se a nota fiscal ainda nao tiver sido apresentada, o pagamento ocorrera ~ 
em ate 5 - cinco - dias da sua apresenta9ao, seja quando eta ocorrer), sempre de 
acordo com a ordem cronol6gica de sua exigibilidade e deduzidos os tributes 
eventualmente incidentes. 
3.3. Na hip6tese de a Nata Fiscal/Fatura apresentar erros ou duvidas quanta a exatidao 
ou documenta9ao, o CFO podera pagar apenas a parce\a incontroversa (se houver) no 
prazo fixado para pagamento, de acordo com o re\at6rio emitido pela Tes~ 
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contr_overtidas com as devi 
0

~ ratada . de reapresentar para cobranr;a as partes 
(5) dras uteis a rt' d das. JUSl!ficativas, caso em que o CFO tera o prazo de cinco 
3.4. o pagar~ pta Ir ~ recebimento, para efetuar a analise e o pagamento. 

,,en o sera efetuad d · . . 
curnprirnent d b . _ 0 em moe a nacIonal, apes efet1vamente atestado 0 
3 5 0 ° a O nga9ao pela autoridade competente. 

· · pagarnento som t d · . . 
fis I en e po era ser efetuado se a contratada estiver em s1 tuarao ca regular. y 

3 6 0 CFO p d · d d · 
· : . o era e uw do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou 1ndentza96es devidas pela Contratada. 
3 

· 7 · A ernpresa contratada devera reter na nota fiscal os tributos incidentes sob re o 
fornecirnento do produto, quais sejam, IR (impasto de renda) , contribuii;;oes para o 
PIS/PASEP, COFINS (Contribuir;ao para o Financiamento da Seguridade Social) e 
CSLL (Contribui9ao Social sabre o Lucro Uquido), . considerando o disposto na Lei 
9.430/96, Lei 10.833/2003, com ultima alterar;ao pela Lei 12.207/11 e instrur;ao 
normativa n° 1234/12 e a natureza juridica autarquica do CFO. 
3.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada nao 
tenha concorrido de alguma forma para tanto , fica convencionado que a taxa de 
atualiza9ao financeira devida pelo CFO, entre a data acima referida e a correspondente 
ao efetivo adimplemento da parcela, sera de 6% a.a (seis par cento ao ano), mediante 
a aplica9ao da seguinte formula: 
EM = Ix N xVP, onde: 
EM = encargos morat6rios 
N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
V = valor a ser page 
I = i ndice de atualizar;ao financeira = 0,0001643. 

CLAUSULA QUARTA-DA PREVISAO ORCAMENTARIA 

) 4.1. As despesas orr;amentarias decorrentes do cumprimento do objeto deste contrato 
correrao a conta da Rubrica: 6.2.2.1.1.02.01 .03.004. 

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO 

5.1. O presente contrato podera ser alterado nos c.a~os p~evistos no artigo 65 da Lei n° 
8.666/93, desde que haja interesse da Admm1stra9ao do Contratante. com a 
apresentar;ao das devidas justificativas adequadas a este contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICACAO E EFICACIA 

6.1. lncumbira ao Contratante providenciar a .public~r;ao do extrato .d: s!e co~trat? no 
"Diario Oficial da Uniao", a qual e condir;ao ind1spensavel para sua ef1cac1a, ate .o 5 d1a 
util do mes seguinte ao de sua ass inatura, para ocorrer no prazo de 20 (vmte) d1as, nos 
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8.883/94 p lragr~fo (mica do artigo 61 da Lei n° 8 .666/93, alterada 

e pea Lei n .0 9_548198_ pela Lei n.0 

CLAUSULA SET 
IMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7
7

·
1
1

• A CONTRATADA responsabiliza-se a: 
· .1 · Resp bl 

do onsa I izar-se pela entrega dos produtos e prestac;;ao dos servic;;os objeto 

fo pr~cesso, conforme a descric;;ao dos serviros acima explicitada isto e· · 
rnec1ment · t 1 - . Y ' · 

1 
. 0 e ms a a~ao das cade1ras/poltronas, atendidas todas as disposic;;oes 

_egais e regulamentares e observados os requisites e as normas constantes do 
mstrumento licitat6rio e seus anexos . 
7 .1.2. A~car ~om todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
?as obngac;;oes assumidas, inclusive com o custo com o transporte dos produtos e 
mstalac;;ao. 

7 .1.3. ~~nter, em compatibilidade com as obrigac;;oes assumidas, todas as condic;;oes 
de hab1htac;;ao e qualificac;;ao exigidas na licitac;;ao, mormente as certidoes negativas, 
apresentando documentac;;ao comprobat6ria sempre que solicitado pelo Conselho 
Federal de Odontologia, durante a vigencia do contrato. 
7 .1.4. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem previa e 
expressa anuencia do Conselho Federal de Odontologia. 
7 .1.5. Nao caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operac;;ao financeira, sem 
previa e expressa anuencia do Conselho Federal-de Odontologia. 
7 .1.6. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, providenciando a im~diata 
correc;;ao das deficiencias apontadas pelo Conselho Federal de Odontologia, quanta 
aos servic;;os contratados. 
7 .1.7. Prestar esclarecimentos ao Conselho Federal de Odontologia sobre eventuais 
atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de solicitac;;ao. 
7 .1.8. Ressarcir os eventuais prejuizos causados ao Conselho Federal de Odontologia 
e/ou a terceiros, provocados por ineficiencia ou irregularidades cometidas na prestayao 
dos servic;;os contratados. A fiscalizayao ou o acompanhamento pelo Conselho Federal 
de Odontologia nao exclui ou reduz essa responsabilidade da CONTRAT ADA. 
7 .1.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, cabendo-lhe 
integralmente o onus decorrente, independente da fiscalizac;;ao exercida pelo Conselho 
Federal de Odontologia. 
7 .1.1 o. Quando da assinatura do contrato, disponibilizar para o Conselho Federal de 
Odontologia todos os meios de contatos existentes, tais coma: name da pessoa para 
contato, endereyo, e-mail e telefone. 
7 .1.11. Quando da assinatura do contrato, indicar 1 (um) profissional de seu quadro 
funcional, para ser o responsavel junta ao Conselho Federal de Odontologia para 
responder pela correta execuyao dos serviyos. . . . 
7 .1.12. Responsabilizar-se par todas as obrigay6es socIaIs, trabalh1stas, ~n_cargos 
previdenciarios, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outro necessano, dos 
seus funcionarios que prestarao os servic;;os contratados. 
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7· 1 · 13- Na forma previ t · 
fica obrigada . s a n.o art,go 65, § 1°, da Lein° 8.666/93, a empresa fornecedora 
do ob· t a ace,tar acresc,mos e supress6es de ate 25% (vinte e cinco por cento) 

Je O e prec;:o ofertado. 
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· Comunicar a_o Conselho Federal de Odontologia , em ate 01 (um) dia util antes 
0 

pr~zo estabelec1~0 para entrega, a ocorrencia de razoes que impossibilitem o 
ccumpnmento da obngac;:ao, razoes essas que serao devidamente avaliadas pelo 

onselho Federal de Odontologia. 
7 .1_.~s. ~ornecer, sem qualquer onus para o CONTRATANTE, quaisquer componentes 
ad1c1ona1s necessarios para o perfeito funcionamento do mobiliario. 
7 .1.16. Prom over a entrega das cadeiras montadas nos termos do previsto no Termo 
d~ Referencia, layout e proposta da empresa contratada, estando todos os custos 
drretos e indiretos incluidos . 
7.1.17. Durante a execuvao dos servic;:os, ter os seus funcionarios uniformizados e com 
cracha de identificac;:ao. 
7 .1.18. A CONTRA TADA devera apresentar certificado de garantia dos produtos de no 
minimo 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia util ap6s o aceite definitive do 
objeto contratado. 
7.1 . 19 A CONTRATADA deve possuir por ocasiao da contratac;:ao sede ou filial no 
Distrito Federal , local onde serao prestados os servic;:os de manutenc;:ao durante a 
garantia. 
7 .1.20. Fornecer, sem qualquer onus para o CONTRATANTE, quaisquer componentes 
adicionais necessaries para o perfeito funcionamento das persianas por ocasiao da 
instalac;:ao. 
7 .1.21. A CONTRA TADA deve entregar os produtos na Sede do Conselho Federal de 
Odontologia - CFO, em horario a combinar, no enderec;:o: Quadra CA-07, Lote 2, Lago 
Norte, em Brasilia/OF, CEP 71.503-507. 
7.1.23 A entrega das cadeiras ja montadas devera ser efetivada pela Fornecedora em 
ate 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do primeiro dia util seguinte a 
assinatura do contrato, de acordo com as especificac;:oes constantes deste Termo de 
Referencia e demais condic;:oes estipuladas na proposta comercial , sendo vedada a 
cobranc;:a de qualquer valor/custo relative ao transporte dos mobiliarios e acess6rios 
pela empresa. 
7.1.24. No caso de recebimento de produtos com vfcios ou defeitos ou fora das 
especificac;:6es indicadas neste termo de referencia e no edital, sera facultado ao 
Conselho Federal de Odontologia a recusa dos mesmos, atraves de notificac;:ao, 
devendo a CONTRATADA entregar outros em substituic;:ao, no prazo maximo de 07 
(sete) dias corridos, a contar da notificac;:ao, sem qualquer onus ao CFO. 
7.1 .25. Todos os produtos fornecidos deverao ser novos, de primeiro uso. 
7.1 .26. A CONTRATADA deve reparar, corrigir e remover, as suas expensas, no todo 
ou em parte, o(s) produto(s) em que se verifique(m) dano(s) em decorrencia do 
transporte, bem como providenciar a substituic;:ao do(s) mesmo(s) , no prazo maxima de 
07 (sete) dias corridos, contado da notificac;:ao que lhe for entregue oficialmente. 
7.1.27. O recebimento definitivo nao exclui a responsabilidade da fornecedora, nos 
termos das prescric;:oes legais, pelos vicios ocultos. 



• 

Cl ll\l '. ,1111< l 
I I 1)1 IU\ I I )I 
0 1 )ON I 0 1 ()( ,1/\ RVBRICA 

7 .1 .28_ Durante a execw;:ao d . 
cracha de identificai;a os servii;:os, ter os seus funcionarios uniformizados e com 
7 

· ~ ·29· A CONTRAT /oA . . . 
(c1nco) anos cont d de~era apresentar cert1f1cado de garantia dos produtos de 05 
7 .1.30. A c 'ONT~A ~~~ par~ir da_ a~sinatura do _contrato. 
trabalh'ista A e a unica responsavel por todas as obrigaroes sociais 

s , encargos prev·d · · · · 
1 

• Y ' 
outro . . 1 encianos, inc us1ve seguro de acidentes de trabalho ou 

necessano dos se f · • • 
contrat t ' us uncionanos que prestarao os servi9os na sede da 

P I 
an e,_ bem como por todos os encargos de possivel demanda trabalhista civil ou 

ena relac1onada a - d • ' . 1 execu9ao o contrato onundo deste processo, originariamente ou 
vincu ada por prevenc;ao, conexao ou continencia. 

:: ·
3
.~ A C_ONTRA_TADA dev~ fornecer todos as EPl 's aos seus funcionarios por 

a_si_ao da instalac;ao das pers1anas, sendo a (mica responsavel por qualquer dano au 
preiuizo que ocorrer nas dependencias do CFO por ocasiao da prestac;ao dos servic;os. 
7 .1.32_ A_ CONTRA TADA deve atender a todas as especificac;oes do Termo de 
Referenc1a, que faz parte integrante do contrato. 
7 .1 .33 Os produtos deverao ser aceitos mediante a elabora9ao dos seguintes 
documentos: 

a. Termo de Recebimento Provis6rio, .na entrega dos produtos, acompanhado da Nata 
Fiscal para posterior verificac;ao da conformidade do material com as especifica96es 
constantes no Termo de Referencia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar 
da assinatura do contrato. 
b. Termo de Recebimento Definitive, a ser assinado pelo fiscal do Contrato, no prazo 
de ate 15 (quinze) dias ap6s o recebimento provis6rio. 

ClAUSULA OITAVA- DAS RESP0NSABILIDADES DO CONTRATANTE 

8.1. 0 CONTRATANTE responsabiliza-se a: 
8.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigac;oes dentro das normas e condi96es assumidas par ocasiao da assinatura do 
contrato. 
8.1.2. Permitir acesso do pessoal da empresa contratada nas dependencias da sede do 
CFO em Brasilia , mediante agendamento, respeitadas as normas que disciplinam a 
seguranc;a do patrim6nio, das pessoas e das informa96es. 
8.1.3. Preslar as informa96es e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitadas pela contratada. 
8.1.4. Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos servii;;os a 
serem prestados pela contratada, independentemente da fiscalizai;;ao realizada pela 
contratada, responsavel pela correta execu9ao dos servi90s. 
8.1.5. Efetuar o pagamento de suas obriga96es nas datas de vencimento. 
8.1.6. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais, quando for o 

caso. 
8.1.7. Acompanhar a contratada quanta a rnanutenc;ao dos requisitos de habilitai;:ao 
durante toda a vigencia do contrato, tomando as medidas de rescisao e penaliza9ao 

para o caso de a contratada desatender tais requisitos. / ~ 
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8.1.8. Design 
8.1.9 A ar responsavel par . . 

· testar a Nota Fiscal/Fat a O ac~mpan_hamento e f1scailzac;ao do contrato. 
ura, apos aceItac;ao e recebimento definitivo. 

~LAUSULA NO 
NA - DAS PENALIDADES 

9.1 . Pela inexecui;ao tot I . . - . 
defesa, 0 CONTRATAN a ou P~rcial_ das_ obngac;oes assumIdas, garantida a previa 
no artigo 7o d L . 

0 
TE podera aplicar a empresa CONTRATADA a sanc;ao prevista 

8666193 t . a ei n 10 ._520/2002 , bem coma as sanc;oes do artigo 87 da Lei n° 
• ais como as segumtes: 

a) Advertencia por escrito· 

b) . Multa administrativa ~o percentual de 10% (dez por cento) sabre o valor 
~Sltm~do da contratac;ao, corrigido e atualizado, cumulavel com as demais sanc;oes, 
mclus,ve rescisao contratual, se for o caso; 
c) Suspensao temporaria de participac;ao em licitac;ao, impedimenta de contratar 
com a Administrac;ao, ate o prazo de dais anos; 
d) Declarac;ao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrac;ao Publica, 
enquanto perdurarem os motives determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida 
a reabilitac;ao, na forma da lei, perante a pr6pria autoridade.que aplicou a penalidade. 
9.2. A aplicac;ao de uma penalidade nao exclui a aplicac;ao das outras, quando 
cabiveis. 
9.3. Quaisquer multas aplicadas deverao ser recolhidas ao CFO ate cinco dias uteis 
contados do recebimento da respectiva guia de. pagamento, podendo, ainda, ser 
descontadas de qualquer fatura ou credito existente: 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 

10.1. O nao cumprimento ou o cumprimento irregular das clausulas e condic;oes 
estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurara ao CFO o 
direito de rescindir este Contrato, na forma prevista nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, mediante notificac;ao atraves de oficio, entregue ~ir~tamente 
ou por via postal, com prova de recebimento, sem_ onus de qualq~er espec1e para a 
Administrac;ao e sem prejuizo das penalidades d1spostas na Clausula Nona deste 

Contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA 

11 .1. A vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, inic_iando na data de sua 
assinatura, ressalvado o prazo de garantia contratual de 5 (cmco) anos a contar da 

assinatura do contrato. ~ / 

~ 
7 
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CLAUSULA DE.CIMA SEGUNDA - DO FORO 

1
2.1 . Elegem as parte t d. · · 

t d . ' s con ratantes, a Sec;ao Judiciaria do Oistrito Federal para inmir 0 

as e qua,squer controversias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a 
qua\quer outro faro, por mais privilegiado que seja. 

E, assim, Par estarem justas e contratadas, as partes, par seus representantes legais, 
assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um so e 
juridico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, que ratificam os termos do presente. 

Brasilia,21 . de setembro de 2017. 

---
Conselho Federal de Odontologia 

CONTRAT ANTE 

Testemunhas: 

Nome 
CPF/MF 

Centrat .M6veis pfEscrit6rio Ltda. ME 
CONTRATADA 

Nome 
CPF/MF 

8 


