
 
 

 

 TERMO DE COMPROMISSO DO REGISTRO DE PREÇOS N. XX/2019  

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL – EMBRAPII, CNPJ 

n° 18.234.613/0001-59, situada no SBN Quadra 1, Bloco I, 13º e 14º andares, Ed. Armando 

Monteiro Neto, CEP 70040-913, Brasília, Distrito Federal, neste ato representado por seus 

representantes legais, em face do resultado da Coleta de Preços para Registro de Preços nº 

01/2019, resolve registrar os preços da Empresa ...., inscrita no CNPJ nº ....., estabelecida na ....., 

neste ato representada pelo Sr. ...., CPF nº ....., RG nº ......, doravante denominada 

FORNECEDORA, classificada em primeiro lugar para os itens relacionados na Cláusula Sexta 

infra, observadas as condições do instrumento convocatório que rege o processo seletivo e 

consoante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo de compromisso tem como objeto o Registro de Preços para a 

contratação de empresa especializada em serviços de organização de matchmaking 

nacional/internacional e gerencia rodadas de inovação entre Unidades Embrapii - UEs e 

associações, instituições e empresas privadas, em eventos a serem realizados no Brasil,  

disposto na Coleta de Preços para Registro de Preços nº 01/2019 e seu Anexo, e na Proposta 

Comercial apresentada pela FORNECEDORA. 

Subcláusula Primeira - Integra o presente Termo de Compromisso, independente de 
transcrição, a Coleta de Preços para Registro de Preços nº 01/2019 e a Proposta da 
FORNECEDORA. Em caso de conflito entre os documentos, prevalecerá a seguinte ordem: 

Contrato; 

a) Coleta de Preços para Registro de Preços nº 01/2019; 

b) Proposta apresentada pela ........ em ....... de ................ de 2019; 

c) Regulamento de Compras da EMBRAPII; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL 

Os eventos poderão ser realizados nas dependências da EMBRAPII ou em outros espaços físicos, 

em Brasília ou qualquer local do país, conforme o caso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO  

A requisição dos serviços será realizada por meio da Autorização de Fornecimento, que disporá 

sobre os serviços a serem executados, a ser encaminhada por meio eletrônico à FORNECEDORA. 

 

 



 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECULTADOS 

I. Planejar e controlar agenda de reuniões; 

II. Enviar agenda de reuniões aos centros de pesquisas e indústrias; 

III. Matchmaking ativo junto aos centros de pesquisa e indústrias;  

IV. Enviar lista das indústrias inscritas nos eventos para os centros de pesquisas fazerem 

contato direto com as empresas; 

V. Planejar distribuição das mesas na sala da rodada de inovação; 

VI. Elaborar “mapa das mesas” e envio da planta baixa com as distribuições das mesas para os 

centros de pesquisa;  

VII. Receber dos representantes das indústrias e acompanhamento até as mesas das UEs para 

início da reunião; 

VIII. Controlar duração de cada reunião, entre as UEs e as empresas, de forma a garantir o 

cronograma acordada com as empresas pré-inscritas; 

IX. Apoiar a participação da Embrapii em eventos de inovação competitiva com foco na 

indústria;  

X. Conectar as Unidades Embrapii a as empresas nacionais e estrangeiras interessadas em 

parcerias para projetos de Pesquisa & Desenvolvimento;  

XI. Realizar rodadas de inovação entre as unidades credenciadas à Embrapii em setores 

industriais específicos. Essas Rodas são realizadas com o apoio da Associações Empresariais 

que tem Acordos de Aliança Estratégica com a EMBRAPII incluindo ABIMO, ABINEE, ABAL, 

Sindipeças, ABTCP, entre outras; 

XII. Elaborar pesquisa para acompanhamento e monitoramento do desempenho da rodada de 

inovação, bem como para mensurar o grau de satisfação e qualidade das reuniões e 

organização do projeto.  

Subcláusula Primeira – O serviço será aceito provisoriamente no ato da entrega, por 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do termo, para efeito de posterior verificação 
de sua conformidade com as especificações constantes na Coleta de Preços e na Proposta 
Comercial da FORNECEDORA.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO 

I. A FORNECEDORA, por meio de seus diretores, sócios, empregados, prepostos e 

terceirizados, se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a qualquer dado e 

informação expressamente indicados pela EMBRAPII como sigilosos e que venham a ser 

colocados à sua disposição por qualquer meio. 

 

II. Todas as informações apresentadas durante o processo de execução dos projetos serão 

mantidas em sigilo até que o momento em que este se torne público. Da mesma forma as 

informações, etapas e metodologias contidas neste termo são sigilosas e não podem ser 

apresentadas a outros profissionais sem o expresso consentimento por escrito da 

EMBRAPII. 

 

III. A EMBRAPII assume o ônus por qualquer violação de propriedade intelectual ou industrial 

ocorrida por sua culpa, assumindo o polo passivo de qualquer procedimento judicial ou 



 
 

extrajudicial a que venha ser intentado por terceiros, arcando com as despesas daí 

decorrentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

Vigorarão no presente Registro de Preços os preços unitários e totais referidos no quadro 

apresentado no Anexo I, constante da Proposta Comercial da FORNECEDORA, que perfaz o total 

de R$ XXX. 

Subcláusula Primeira – Os preços registrados nesta cláusula abrangem todas as despesas 

incidentes sobre o objeto do Registro de Preços tais como custos, fretes e/ou transporte, 

encargos sociais, impostos, taxas, contribuições, etc. 

Subcláusula Segunda – O preço total registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os custos dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela EMBRAPII no prazo de até 10 (dez) dias, contados do aceite 

Definitivo, contendo a Nota Fiscal o detalhamento do serviço executado, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela FORNECEDORA. 

Subcláusula Primeira - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” 

pelo funcionário competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação ao produto entregue. 

Subcláusula Segunda - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 

documentos pertinentes 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 Fornecedora 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 EMBRAPII. 

Subcláusula Terceira - Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

FORNECEDORA não esteja regular com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, nos termos 

do artigo 34 do Regulamento de compras, contratação de obras e serviços e alienação de bens 

da EMBRAPII. 

Subcláusula Quarta – Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

FORNECEDORA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a 

taxa de compensação financeira devida pela EMBRAPII, entre a data do vencimento e o efetivo 

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 efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (ICF) 

   

I = (6/100) 

     365 

 

 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

   

CLÁSULA OITAVA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

Este Termo de Compromisso para Registro de Preços tem validade de 36 (trinta e seis) meses, 

contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que pesquisa 

de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

Subcláusula Primeira – A partir da vigência do presente, a FORNECEDORA se obriga a cumprir, 

na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, às penalidades previstas 

pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 

Subcláusula Segunda – A EMBRAPII não está obrigada a firmar as contratações que poderão 

advir deste Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios de aquisição, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMBRAPII 

São obrigações da EMBRAPII: 
I. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas na Coleta de Preços; 

I. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados 

provisoriamente com as especificações constantes do edital do processo seletivo e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

II.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da FORNECEDORA; 

III. Efetuar o pagamento à FORNECEDORA no valor correspondente ao fornecimento do 

serviço, no prazo e forma estabelecidos; 

IV. Comunicar à FORNECEDORA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

V.  Permitir acesso dos empregados da Fornecedora à EMBRAPII, quando da entrega do 

serviço, devidamente identificados; 

VI.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Fornecedora, quando necessários à execução do serviço; 

VII.  Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) correspondente(s). 

 
Subcláusula Única - A EMBRAPII não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
FORNECEDORA com terceiros, ainda que vinculados à execução da Coleta de Preços, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato desta, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 



 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

A FORNECEDORA deve cumprir todas as obrigações constantes deste documento e seu anexo, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do serviço e, ainda: 

I. Efetuar a entrega do serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local definidos neste termo de compromisso, acompanhado da respectiva Nota Fiscal; 

II. Comunicar à EMBRAPII, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação; 

III. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela EMBRAPII, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

IV. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indireto a EMBRAPII, quando 

esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante a execução do serviço; 

V. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus 

empregados. 

VI. Manter-se regular com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e apresentar as 

certidões negativas sempre que solicitado pelo fiscal do contrato; 

VII. O fornecedor sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078, de 11 de setembro de 1990). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

Será admitida a subcontratação de serviços específicos, às expensas e riscos da FORNECEDORA. 

Subcláusula Primeira - No caso de subcontratação, permanecerá íntegra e inalterada perante 

a EMBRAPII a responsabilidade do contratado selecionado por meio deste processo pelo 

integral cumprimento de todos os serviços, como se diretamente os tivesse executado, não 

podendo opor ou transferir para os contratantes nenhuma exceção, restrição, alegação de 

descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este tenha 

contra ele. 

Subcláusula Segunda - É vedada a subcontratação de empresa que tenha participado do 

processo seletivo. 

Subcláusula Terceira - Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, 

previdenciário, tributário ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da 

subcontratação, será imputada ou se comunicará à parte contratante. 

Subcláusula Quarta - Em casos de subcontratação de terceiros para a execução dos serviços, a 

FORNECEDORA exigirá dos eventuais subcontratados, no que couber, os mesmos requisitos que 

foram a ela exigidos. 

 

 

 



 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

compra original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da Coleta de Preços; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência tácita ou expressa da EMBRAPII à 

continuidade do fornecimento em função do Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A EMBRAPII fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste 

Registro de Preços. 

Subcláusula Única – A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a FORNECEDORA 

da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

A FORNECEDORA terá seu registro de preços cancelado pela EMBRAPII quando: 

I. Descumprir as condições previstas na Coleta de Preços ou assumidas neste termo de 

compromisso; 

II. Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo 

mercado; 

III. Quando, justificadamente, não for mais do interesse da EMBRAPII. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas a EMBRAPII poderá aplicar as 
seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras, tais como o cancelamento do Registro de 
preços previsto na Clausula Décima Quarta:  
 
I. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), 

calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 

15 (quinze) dias úteis de atraso na execução dos serviços caracterizando inexecução 

parcial.  

II. Multa, compensatória no valor de 5% (cinco por cento), sobre o valor contratado, no 

caso de inexecução total do contrato.  

Subcláusula Única - As sanções previstas nos itens “I” e “II” poderão ser aplicadas 
concomitantemente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
Fica eleito o foro da comarca de Brasília/DF para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente termo de compromisso.  
 



 
 

Por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, os representantes da EMBRAPII e da 
FORNECEDORA assinam o presente Termo lavrado em duas vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo identificadas e nominadas, para que produza os seus devidos 
efeitos legais.  
     

           Brasília,     de               de 2019. 
 
 

__________________________________ __________________________________ 

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES 

DIRETOR-PRESIDENTE 

 JOSÉ LUIS GORDON 

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 

Pela ........................................................... 

______________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

Modelo para inclusão dos valores e Forma de Remuneração:  

• Pequenos eventos (limite de 30 empresas e 15 UEs);  

• Eventos de porte médio (limite de 46 empresas e 26 UEs);  

• Evento de grande porte (limite de 60 empresas e 42 UEs). 
 

Será considerado uma estimativa de 12 evento no periodo de 36 meses  

EVENTO Quantidade de eventos Valores unitário TOTAL 

Pequeno 4     

Médio  4     

Grande 4     

Total global                                                                                          

      

 

 

 

Brasília, ____ de _______________ de _______. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura  

 


