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   TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº____/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
PIAUÍ E A EMPRESA............................................... .

 

                A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (FUESPI), com sede à rua João Cabral, 2231, bairro Pirajá,
Teresina-PI, CEP 64002-150, inscrita no CNPJ sob o nº 07.471.758/0001-57, neste ato representada pelo Mag. Reitor
Prof. Dr. EVANDRO ALBERTO DE SOUSA, matrícula 268431-4, doravante denominada CONTRATANTE, e
empresa..........................inscrita no CNPJ/MF sob o nº............................., sediada na................................ ,
em......................doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. .............., portador da Carteira
de Iden�dade nº............., e CPF nº..................., tendo em vista o que consta no Processo nº 00089.001606/2021-72 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 e na
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregão nº 20/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1.Selecionar, para possível contratação, pessoa jurídica para aquisição de Acervo Bibliográfico - cons�tuído de
livros, publicações oficiais brasileiras e estrangeiras, normas técnicas ou outros suportes correlatos que venham a ser
u�lizados pelas áreas requisitantes, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento das a�vidades pedagógicas e
administra�vas - para atender as necessidades de todos os Campi da Fundação Universidade Estadual do Piauí -
FUESPI, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento:

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.Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL DO ITEM

01      

02      

03         

…      

 

2. VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação  conforme o convênio nº 808460/2014, com vigência até 28/02/2023,
contados da data de assinatura do contrato prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

3. PREÇO

 



3.1.O valor do presente Termo de Contrato é de R$                  (                                               ).

3.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, 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.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos do convênio nº
808460/2014, com vigência até 28/02/2023, celebrado entre a FUESPI e o FNDE, conforme detalhado no plano de
trabalho.

 

Gestão/Unidade: 14201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI;

Fonte de Recursos: 210- RECURSOS DE CONVÊNIO; SEI  1264264

Programa de Trabalho: 3169;

Elemento de Despesa: 4490.52.Equipamentos e Material Permanente

 

4.2.    O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

5. REAJUSTE

5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

5.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na
seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta
na licitação;

I = Índice rela�vo ao mês do reajustamento;

 

5.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos
financeiros do úl�mo reajuste. 

5.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela úl�ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado
o índice defini�vo.

5.5 Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

5.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa mais ser
u�lizado, será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi�vo.

5.8 O reajuste será realizado por apos�lamento.

6. GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garan�a contratual, em vista que a contratação não diz respeito a obras, serviços ou
fornecimento, de acordo com o Art. 96, da Lei 14.133/2021.

7. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO



7.1.  A entrega dos materiais deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias corridos para as publicações nacionais e 30
(trinta) dias corridos para as publicações importadas, após a requisição através da emissão e envio por e-mail
ins�tucional da Nota de Empenho para o fornecedor, prorrogáveis por igual período mediante solicitação prévia da
empresa e aceitação do Solicitante.
7.2 Os materiais deverão ser entregues no endereço abaixo, conforme Nota de Empenho e listagem de �tulos, sendo
recebidos/conferidos pelo responsável da requisição, devendo o fornecedor ou o transportador por ele contratado
cer�ficar-se antecipadamente quanto a feriados locais ou alterações nos horários de expediente.

FUESPI/ÓRGÃO
GERENCIADOR CNPJ ENDEREÇO E-MAIL

Fundação Universidade
Estadual do Piauí

07.471.758/0001-
57

Rua João Cabral, nº 2.231 – Bairro: Pirajá, CEP:
64.017-260, Telefone: (86) 3213-7169 cpl@uespi.br

 

7.3 Os materiais deverão ser transportados em veículos limpos e separados de outros que possam comprometer a
qualidade dos mesmos.

7.4 Fica a cargo do fornecedor ou transportador por ele contratado a descarga e movimentação do material do
veículo até o local designado pelo servidor responsável pelo recebimento.
7.5 Quando da alteração de endereço, a empresa ganhadora deverá respeitar essa alteração, modificando o
respec�vo endereço para a entrega dos materiais. 

7.6 O acordo de fornecimento só estará caracterizado mediante a confirmação de recebimento da Nota de Empenho,
pelo fornecedor.

7.7 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.8 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para
publicação nacional e 10 (dez) dias úteis, para publicação importada, a contar da no�ficação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.10 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

7.11 O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

7.12  Estando em conformidade com o empenho, será feita a atestação com a declaração e assinatura do responsável
no verso da nota fiscal/fatura ou documento equivalente. A atestação caberá ao servidor ou fiscal previamente
designado pela Administração para esse fim. 

7.13 A recusa do objeto licitado por divergência com a proposta apresentada e/ou com o certame, defeito ou
irregularidade na documentação fiscal não acarretará a suspensão do prazo de entrega, ficando a empresa vencedora
obrigada a corrigir a documentação e/ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

7.14  As normas de fornecimento deverão ser conforme o fluxo simplificado de aquisição de acervo bibliográfico:

 

ETAPA RESPONSÁVEL PROCEDIMENTO

01

FUESPI -
(será designado
mediante Portaria,
responsável interno)

Preenche planílha de cotação (Tabela I) e encaminha para a CONTRATADA, por e-
mail, concedendo prazo para retorno conforme a demanda.

02 CONTRATADA Recebe a planilha de cotação; realiza cotação com editoras/distribuidoras;
preenche a planilha com as informações de preços ob�dos deixando claro o “valor
da capa” ou “preço de tabela



03 FUESPI

Recebe a planilha de cotação prévia; confere a correta aplicação do desconto;
confere os comprovantes dos itens classificados como indisponíveis; retorna a lista
de materiais indisponíveis para o requisitante do material; analisa a possibilidade
de subs�tuição de �tulos; elabora a requisição de empenho. Caso haja a
necessidade de subs�tuição de �tulos a planilha deverá ser ajustada novamente
as etapas até que a planilha esteja correta antes da emissão do empenho.

04 FUESPI Emite planilha dos �tulos e áreas aprovadas pelos diretores e autoridade superior
e envia a contratada juntamente a nota de empenho.

05 CONTRATADA
Recebe a(s) planilha(s) e o(s) empenho(s); fatura e entrega os �tulos no local
designado; entrega também a comprovação dos “valores de capa” ou “valores de
tabela” para conferência.

06 FUESPI Recebe e confere os materiais e comprovantes de “valor de capa” ou “valor de
tabela”; atesta e encaminha nota(s) fiscal(is) para pagamento.

07 FUESPI Efetuar pagamento conforme edital

 

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 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.

8.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (Cento e setenta e seis mil reais) será confiado a
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

8.2. 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.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

9.1.    São obrigações da Contratante:

     9.1.1.           receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

     9.1.2.           verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini�vo;

     9.1.3.           comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;

     9.1.4.           acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;

     9.1.5.           efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.    A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3.  São obrigações da Contratada:

       9.3.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: Autor, Título, Editora, Ano de Publicação;



      9.3.2 responsabilizar-se-á pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

       9.3.3 subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;

       9.3.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

      9.3.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

      9.3.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.4 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), a
empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

     9.4.1 prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;

     9.4.2 cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

     9.4.3 cer�dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado;

     9.4.4 Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e

     9.4.5 Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

 10. SANSÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

a)falhar na execução do contrato, pela inexecução total ou parcial qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

b)ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) cometer fraude fiscal 

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções: 

i) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a
Contratante

ii) Multa:

(1) multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 20 (vinte) dias;

(2) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;

(3) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial
do objeto;

iii) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

v) 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 15.2.4. também é aplicável em quaisquer
das hipóteses previstas como infração administra�va neste Termo de Referência.

10.4 As sanções previstas nos subitens "i", "iii", "iv" e “v”poderão ser aplicadas à CONTRATADA junto com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.



10.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

  10.5.1 tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

   10.5.2 tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

   10.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
pra�cados.

10.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade 

10.8 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR.

10.9 A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administra�va.

10.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. RESCISÃO

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital;

11.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia
e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77
da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizações e multas.

12. VERDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1.  É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1.  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.



15. PUBLICAÇÃO

15.1.   Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União
(DOU), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. FORO

16.1.  É eleito o Foro da Comarca de Teresina-PI 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.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

 

 

Teresina(PI), 15 de dezembro de 2022

 

Documento assinado eletronicamente por GONÇALO MARCOS BENTO DE MACÊDO - Matr.0360250-8, Técnico de
Nível Superior com Habilitação em Direito, em 15/12/2022, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por AMAURÍLIO XAVIER BARBOSA VIEIRA - Matr.0357670-1, Pregoeiro, em
15/12/2022, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto
Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por EVANDRO ALBERTO DE SOUSA - Matr.0268431-4, Reitor, em
15/12/2022, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto
Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6199249 e o código CRC
D4A70BBD.

Referência: Processo nº 00089.003672/2021-87 SEI nº 6199249
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