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 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CERTIDÃO
CÓPIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM OCULTAÇÃO DE PARTE(S) SOB SIGILO  

Em observância à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece, em seu artigo 7º, §2º, que:
“ §2º Quando não for autorizado acesso integral à informação, por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o
acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.”

como servidor(a) público(a) em exercício, aponho minha assinatura e confiro fé pública ao documento abaixo,
confirmando que esta versão se trata de cópia fiel da documentação original, havendo sido ocultadas (tarjadas)
exclusivamente as informações protegidas por sigilo legal, assegurando a fidelidade da informação pública. Assim, esta
versão passa a coexistir com o documento integral criado com o amparo da citada Lei.

TERMO DE CONTRATO
DE COMPRA Nº33/2021,
QUE FAZEM ENTRE SI
CELEBRAM, A UNIÃO,
REPRESENTADA PELA
CONTROLADORIA-
GERAL DA UNIÃO E A
EMPRESA CENTRA
MOVEIS S/A

 
 
A UNIÃO, por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ – sob o número 26.664.015/0001-48, sediado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "A",
Edifício Darcy Ribeiro, 10º andar, em Brasília – DF, neste ato representada pela Diretora de Gestão Interna,
Senhora VIVIAN VIVAS, brasileira, servidora pública, portadora da matrícula SIAPE nº 1538405, nomeada pela
Portaria nº 1.882, de 11 de junho de 2019, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de junho de 2019, doravante denominada CONTRATANTE, e
a CENTRA MOVEIS S/A,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.071.568/0001-24 sediada  na : Rod BR 116, Nº 11760,
KM 142, Andar Primeiro, Bairro Jardim Eldorado, Caxias do Sul/RS CEP: 95.059-520 doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor VINÍCIUS PINA PINHEIRO, portador da Carteira de Identidade
██████████████, tendo em vista o que consta no Processo nº 00190.110723/2021-69 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, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e do Decreto 10024, de 20 de
setembro de 2019, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 16/2020 por Sistema de
Registro de Preços,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Mobiliário, por meio de Sistema de Registro
de Preços, para atendimento de necessidades da CGU Sede, na cidade de Brasília - DF, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:

GRUPO 1 - ESTAÇÕES DE TRABALHO DO TIPO PLATAFORMA E MESAS

ITEM DESCRIÇÃO SUMÁRIA UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO 

VALOR
TOTAL 

1 Estação de trabalho em mesa plataforma dupla, para 1 (uma)
pessoa, comprimento individual de 1,40m UN 97 R$ 950,00 R$

92.150,00

2 Estação de trabalho em mesa plataforma dupla, para 2 (duas)
pessoas, comprimento individual de 1,40m UN 168 R$ 1.390,00 R$

233.520,00

3 Estação de trabalho em mesa plataforma dupla, para
4 (quatro) pessoas, comprimento individual de 1,40m UN 232 R$ 2.600,00 R$

603.200,00

4 Divisor Frontal para Estação de Trabalho UN 682 R$ 200,00 R$
136.400,000

5 Divisor Lateral para Estação de Trabalho UN 460 R$ 280,00 R$
128.800,00

6 Suporte Metálico para CPU UN 1361 R$ 180,00 R$
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244.980,00

7 Suporte para 2 Monitores c/ pistão a gás UN 1361 R$ 750,00 R$
1.020.750,00

8 Armário Baixo p/ terminação de Estação de Trabalho UN 405 R$ 490,00 R$
198.450,00

GRUPO 2 – ESTAÇÕES DE TRABALHO EM "L" E MESAS

ITEM DESCRIÇÃO SUMÁRIA UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO 

VALOR
TOTAL 

9 Estação de Trabalho - Coordenador-Geral UN 65 R$ 735,00 R$
47.775,00

10 Estação de Trabalho - Diretor UN 24 R$ 930,00 R$
22.320,00

11 Estação de Trabalho - Secretário UN 6 R$ 1.799,00 R$
10.794,00

12 Mesa de Reunião Redonda p/ 4 pessoas UN 61 R$ 549,00 R$
33.489,00

13 Mesa de Reunião p/ 8 pessoas UN 43 R$ 899,00 R$
38.657,00

14 Mesa de Reunião p/ 10 pessoas UN 12 R$ 999,00 R$
11.988,00

15 Mesa Rebatível para Salas de Treinamento UN 24 R$ 1.250,00 R$
30.000,00

16 Mesa modular, tampo trapeizodal, para Salas de
Treinamento e Reunião UN 200 R$ 420,00 R$

84.000,00
GRUPO 3 – SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS - RETO

ITEM DESCRIÇÃO SUMÁRIA UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO 

VALOR
TOTAL 

17 Sistema Modular de sofás colaborativos - Módulo de Centro
Reto UN 13 R$ 667,00 R$ 8.671,00

18 Sistema Modular de sofás colaborativos - Módulo de Canto
Reto UN 44 R$ 963,00 R$

42.372,00

19 Sistema Modular de sofás colaborativos - Banco UN 44 R$ 394,00 R$
17.336,00

GRUPO 4 – SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS - CIRCULAR
ITENS NÃO AGRUPADOS

ITEM DESCRIÇÃO SUMÁRIA UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO 

VALOR
TOTAL 

23 Mesa de canto UN 32 R$ 990,00 R$
31.680,00

24 Cadeira para sala de Reunião e Interlocutor UN 905 R$ 552,00 R$
499.560,00

27 Mesa p/ Sala de Convivência UN 36 R$ 1.100,00 R$
39.600,00

29 Divisória Móvel p/ treinamento com lousa UN 23 R$ 940,00 R$
21.620,00

31 Sistema de Biombos Divisórios, c/ conectores M² 375 R$ 900,00 R$
337.500,00

 TOTAL R$
3.935.612,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 60 meses, a contar de sua assinatura.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.2. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.935.612,00 (três milhões, novecentos e trinta e cinco
mil seiscentos e doze reais).
3.3. 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. 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 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 370003/00001
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Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 173740
Elemento de Despesa: 449052
PI: 200407

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao
Edital.
9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
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.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) falhar ou fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
e) cometer fraude fiscal;

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

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
b) multa compensatória de 0,01% do valor total do contrato por dia de atraso na substituição dos itens
que forem considerados inadequados às especificações constantes deste Termo de referência ou que
apresentarem vício oculto.
c) multa moratória de 0,1% sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, no cumprimento
dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, até o limite de 30 (trinta) dias. Após 30 (trinta)
dias, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente, por culpa da contratada, sem prejuízo das
sanções cabíveis; 
d) multa compensatória de 5% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto ou
rescisão unilateral por culpa da CONTRATADA;
e) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
f) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
g) impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos (a sanção de impedimento de licitar e
contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 11.1 deste Contrato);
h) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos 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;
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11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "f" e "g" do subitem 11.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
11.4. A multa moratória prevista na alínea "b" do subitem 11.2 será limitada em 10% (dez por cento) do valor
do Item ou conjunto de Itens.
11.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

11.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 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.
11.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e
cobrados judicialmente.
11.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
11.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
11.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
11.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional
ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
11.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas 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 administrativa.
11.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
11.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. 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 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 ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
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 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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 - DOS CASOS OMISSOS.
15.4. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.5. 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. É eleito o Foro da  Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal para dirimir os litígios 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.

 
VIVIAN VIVAS VINÍCIUS PINA PINHEIRO

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU CENTRA MOVEIS S/A

CONTRATANTE CONTRATADA

[ASSINADO ELETRONICAMENTE] [ASSINADO ELETRONICAMENTE]
 

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS PINA PINHEIRO, Usuário Externo, em 17/12/2021,
às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VIVIAN VIVAS, Diretora de Gestão Interna, em 17/12/2021, às
17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS GERALDO ALVES MARIA, Testemunha, em
20/12/2021, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E
SILVA, Testemunha, em 20/12/2021, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador
████████████ e o código CRC █████████
#_contem_3_marcas_sigilo

Documento assinado eletronicamente por ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA, Assistente, em 21/12/2021,
às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador
2222030 e o código CRC 4F4A67CA


