PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL

CONTRATO N°

O1 5 I / 2 O I O r

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro, a
empresa ALFA SERViÇOS E COMERCIO L TO A.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, CNPJ
nO 00.530.279/0001-15 doravante denominado SENADO ou CONTRATANTE, com
sede na Praça dos Três Poderes, em Brasllia-DF, CEP 70.165-900, neste ato
representado pelo seu Diretor-Geral, HAROLDO FEITOSA TAJRA, e do outro lado a
empresa ALFA SERViÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nO 04.743.010/0001-78, com
sede na Rua Apiacas, Quadra 35, Lote 01, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia - GO,
CEP 74905-130, tetefone n" (62) 3280-8682, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. ROBERTO CARLOS SIQUEIRA. CI nO 1.870.768 SSP/DF. CPF nO 413.000.413-15, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente
do Pregão Eletrônico nO 152/2010, homologado pelo Senhor Diretor-Geral, às fls.
212/213 do Processo nO 013.119/10-9, incorporando o edital e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, 05.183, a este instrumento, e sujeitando-se as
partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos nOs
24/1998 e 10/2010, da Comissão Diretora do SENADO , e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRtMEtRA - DO OBJETO

o presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em uma processadora de filmes
radiológicos X-Omat M 35 nO 20805389, na medida em que houver necessidade,
durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações
constantes deste contra to e do edital.
CLÃUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de
habilitação e de qualificação que ensejaram sua contratação;
11 - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo,
sempre que houver;
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111 - efetuar o pagamento de seguros, tributos , encargos sociais,
trabalhistas , previdenciârios, comerciais , assim como quaisquer outras despesas
diretas elou indiretas relacionadas com a execução deste contrato ;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do
SENADO, os seus empregados e prepostos uniformizados, devidamente
identificados e munidos dos equipamentos de proteção e segurança do trabalho,
quando for o caso;

v - manter preposto para este contrato que irâ

representâ-la sempre

que for necessário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução
dos serviços não terão qualquer vinculo empregatício com o SENADO, sendo
remunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados .
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por
quaisquer danos causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de
seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipólese poderá a
CONTRATADA veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente

contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os
crêditos, nem sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros .
PARÁGRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato,
compreendendo a manutenção preventiva e corretiva da processadora de filmes
radiológicos , à medida que houver necessidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA executará os serviços
de manutenção preventiva e corretiva de forma a assegurar que o equipamento
mantenha regular, eficiente e seguro funcionamento, obrigando-se a fornecer todos
os instrumentos necessários à perfeita execução dos serviços, tais como mão-deobra, meios de locomoção, instrumentos e equipamentos, ferramentas, peças
originais e materiais de consumo e reposição .
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá iniciar os
serviços imediatamente após a formalização deste contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A manutenção preventiva será realizada
trimestralmente e quantas necessárias , totalizando no mínimo 4 (quatro) visitas

anuais.
PARÁGRAFO QUARTO - A manutenção preventiva é aquela que se
dará com o fornecimento de peças, visando tão somente à avaliação do estado dos

equipamentos, minimizando possíveis defeitos.
PARÁGRAFO QUINTO - A manutenção corretiva será feita mediante

solicitação do gestor deste contrato, à medida que houver necessidade.
PARÁGRAFO SEXTO - A manutenção corretiva compreenderá a
eliminação de eventuais defeitos , com a substituição de peças , visando o perfeito

funcionamento do aparelho.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A ordem de serviço devera ser recebida pela
CONTRATADA diretamente do gestor deste contrato.

PARÁGRAFO

OITAVO

- A CONTRATADA devera

atender a

solicitação de manutenção corretiva no prazo máximo de 10 (dez) horas.

PARÁGRAFO NONO - Em situação de emergência, a CONTRATADA
deverá atender imediatamente ao chamado, independentemente do dia e do
horário.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA tera o prazo maximo de
72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação de manutenção corretiva, para
concluir os serviços .

PARÁGRAFO

DÉCIMO

PRIMEIRO

Quando

absolutamente

necessano, a CONTRATADA removerá os equipamentos para reparo em sua
oficina , mediante autorização do gestor, devendo restituí-lo em perfeito
funcionamento, mantido o prazo estipulado no parágrafo oitavo e sem quaisquer
ônus para o SENADO, inclusive quanto ao respectivo transporte.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA devera
relacionar. por escrito, todas as peças que forem substituidas no equipamento. bem
como descrever os ajustes e testes realizados .

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CONTRATADA devera
apresentar, mensalmente, relatório técnico relacionando as atividades executadas,
em conformidade com o objeto deste contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Havendo alguma impropriedade, o
gestor comunicará de imediato à CONTRATADA, determinando sua correção e, se
necessário, estabelecendo prazo para tal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - O prazo de garantia de serviços e
peças será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar do termo de recebimento
definitivo.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO · Ao SENADO não caberá qualquer
ônus pela rejeição de serviços considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA QUARTA · DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará ã CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os
valores unitários a seguir, conforme proposta da CONTRATADA de fI .183, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.

Preço
Item

1

Quan!.

12

Unido

Mês

Especificação

Unit.
R$

Serviço de manutenção
preventiva e corretiva de
uma
processadora
de 1.399,83
filmes radiológicos X-Omat
M 35 n' 20805389

Preço
Total
R$

16.797,96

PARÁGRAFO PRIMEIRO • O valor global estimado do presente
instrumento é de R$ 16.797,96 (dezesseis mil, setecentos e noventa e sete reais e
noventa e seis centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e
indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio
de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 9 (nove) dias úteis, a
con tar do recebimento da nota fiscal discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a
hipótese prevista no § 30 do art. 5° da lei nO 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento ficará condicionado à prévia
atestação do gestor na nota fiscal/fatura, à apresentação da garantia prevista na
cláusula oitava e à entrega dos comprovantes atualizados de regularidade com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).
PARÁGRAFO QUARTO
As eventuais despesas bancárias
decorrentes de transferência de valores para outras praças ou agências são de
responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vicio a reparar em relação á nota
fiscal/fatura apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de
obrigação contratual , o prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula será
suspenso até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o
térfi1' do prazo referi~o( no parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da

V
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nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calcu lados por meio da
aplicação da seguinte fórmula : EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N ;; Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
1= Indice de compensação financeira:;;; 0,00016438, assim apurado:
l= i/ 365

1= 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i :;;; taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

o preço poderá ser reajustado com base na va riação do indice
Nacional de Preços ao Consumidor -INPC, divulgado pelo IBGE, nos termos do Ato
do Primeiro Secretário nO05/89 ou por outro que venha a substitui-lo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste será concedido um ano
após a celebração deste contrato, levando em conta a variação do índice pactuado
entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário do contrato ; os
próximos reajustes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes, aplicando-se a
variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO SEGUNDO
reajustes acordados.

É vedada a aplicação retroativa dos

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite legal estabelecido no art. 65,
inciso II e §§ 1° e 2°, da Lei nO8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de
Trabalho
dotação
orçamentária
classificada
como
Programa
de
01301055120040001 e Natureza de Despesa 339039, tendo sido empenhadas
mediante a Nota de Empenho nO2010NE004465, de 15 dezembro de 2010.
PARÁ GRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emilira
notas de empenho indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as
despesas, independentemente de celebração de termo aditivo.
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CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia de R$ 839,90 (oitocentos e trinta e
nove reais e noventa centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666/93, em uma das
seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou titulas da divida pública, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escriturai, 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 Fazenda;

11 - seguro-garantia; ou
111 -fiança bancária.
PARÁGRAFO PRtMEtRO - A CONTRATADA deverá efetivar a
prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo na data da assinatura
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas
condições e proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou
recálculo da garantia, a CONTRATADA terá o prazo de 10 dias, a contar da
ocorrência do fato, para renová-Ia ou complementá-Ia.
PARÁGRAFO QUARTO - Nas hipóteses de a garantia ser prestada
nas formas previstas nos incisos 11 e 111, não se admitirá que os respectivos
documentos contenham qualquer termo ou condição que limitem ou frustrem a plena
execução do valor da garantia ofertada.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia será liberada após a execução
plena deste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a
legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos servidores MARCELO BIITENCOURT BARREIROS,
matricula n' 50195, e FÁBIO MELO DE SOUZA, matricula n' 35170, designados na
forma do disposto no Ato nO 2827 de 2010 da Diretoria Geral, como gestores titular e
substituto, respectivamente, promover todas as ações necessárias ao fiel
cumprimento deste contrato e do contrato que este originar.
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CLÁUSULA DÉCIMA · DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua
inexecução total ou parcial, a CONTRATADA ficara sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;

11 • multa;
111 - suspensão temporária do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar com o SENADO e seus órgãos supervisionados, pelo prazo
de até 2 (dois) anos;

IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios e descredenciamento no SICAF e no cadastro de fornecedores
do SENADO pelo prazo de até 05 (cinco) anos; e

v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pÚblica enquanto perdurarem os motivos determ inantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO
os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
alíneas III e IV desta Clausula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuizo das sanções previstas nos
I1 e V desta Clausula, com fundamento no art. 7° da Lei nO 10.520/02 , a
CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
inCISOS

I - apresentar documentação falsa ;
11 - fraudar a execução do contrato;
111 - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fazer declaração falsa ;

v - cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses
constantes do parágrafo anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitandose a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO· O atraso injustificado na execução deste
contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia,
sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
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PARÁGRAFO QUARTO - Durante o periodo de 30 (trinta) dias previsto
no parágrafo anterior, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido ,
sem prejuízo das demais sanções.

PARÁGRAFO QUINTO - Findo o prazo limite previsto no parágrafo
terceiro sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, podendo
ainda o SENADO, a seu critério , fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor
outras sanções legais cabíveis .
PARÁGRAFO SEXTO - Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, no caso deste contrato vir a ser rescindido por culpa exclusiva da
CONTRATADA, será aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do
valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade
apurada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A multa, aplicada após regular processo
administrativo, garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas
emitidas pela CONTRATADA ou, se insuficiente, da garantia prestada na forma da
cláusula oitava deste contrato .
PARÁGRAFO OITAVO - O valor remanescente da multa não quitada
totalmente deverá ser recolhido à conta do SENADO ou, em último caso, cobrado
judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRtMEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão ,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nO 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato
unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVI I do
artigo 78 da lei n' 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da
seguinte forma :
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, desde que haja conveniência para o SENADO; ou
11- judicial , nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente do SENADO.

formalmenr e
ampla defe

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser
ativados nos autos do processo, assegurados o contradltóno e a

~
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PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de
rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da lei nO8 .666/93, aplicandose, no que couber, as disposições dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do
art. 80 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

o presente contrato terá

vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais periodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses a critério das partes, e mediante termo aditivo,
observado o artigo 57, 11 , da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela
prorrogação deste contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90
(noventa) dias antes do término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasilia-DF, com exclusão de
qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas
vias, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

Brasilia- DF,

n

de

"~.v,#m0,N:7 de 2010.
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