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SENADO FEDERAL
CONTRA TO N°

O O1 O - 2 O1 4

Que t! nt rc si cel ebram. de llm lado, ti Unino. por interm édio do
SENADO FEDERAL l\ do outro, a empresa IlRO
INDUSTRIAL

E

COMERC IAL

DE

ARTIGOS

i\IANUFATURADOS LTDA - i\1E.. que tem por ohjeto ú
tornc:cimcnlo de equipamentos de controle de Irá l~ go de
veículos para a Polícia do Senado Fetkral.

A UNIÃO, por intermédi o do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-Df', CN PJ
nOOO.5 30.279/0001-15 , neste ato representado pelo seu Diretor Ge ral , ANTÔNIO HE LDER
MEDEIROS REBOUÇAS, e a empresa BRD INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
ARTIGOS MANUFATURADOS LTDA-ME, com sede na SCLN 305 , [lJoco B, Loja 30,
CEP: 70.4 53-520, .lá.\" nO (61) 3034-7303 , telefone n° (61) 30 34-7303 , CNPJ-MF
nO09. 130.056/000 1-35, doravante denominada CONTRATADA, neste ato re presentada pelo
Sr. VLADIMIR MARINS VINHAL, C!. 2. 143.052 , expedida pela SSP-Df', CPF
nO 012 .55 7.906-36, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregào Eletrônico
nO 091 /201 3, homologado pelo Senhor Diretor-Geral , às tls . 291 /292 do Processo
n° 00200.005042/2013-11 , incorporando o edital e a proposta apresentada pela
CONTRA T ADA, 11s. 124/1 37 e 254/259, a este instrumento, e suj eitando-se as partes às
disposições da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos nOs 24/1 998 e 10/20 IO, ambos
da Comi ssão Diretora do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PIUMEIRA - DO OBJETO
O presente instrume nto tem por objeto o fornecimento de equipamentos de controle de
tl'Mego de veículos pam a Policia do Senado Fedeml, de acordo com os termos e
especilicações constantes deste contrato e do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E UESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da

natureza do aj liste:
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;
111 - e retuar o pagamento de seguros. tributos, encargos sociai s. trabalhistas, previdenciários,

comerciais. assim como quai squer outras despesas diretas e/oll indiretas relacionadas com a
execução deste contrato;
IV - manter preposto para este contrato que irá representá-Ia sempre que ro r necessário.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissào de seus empregados ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se rerere o presente contrato, sa lvo autorização especí l1ca do Senado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA não poden\ ceder os créditos, nem subrogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGnAFO QUAnTO - Aplicam-se a este wntrato as disposições do Código de Proteçào
c Deresa do Consum idor, instituído pela Lei nO8.078, de I1 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TEUCEIRA - DO UEGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA fornecerá o objeto deste contrato, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a
contar da data de assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA rornecerá o(s) produto(s) conrorme a(s)
marca(s) e especil1cação(ões) discriminada(s) em sua proposta.
PAnÁGRAFO SEGUNDO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de
produtos considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará á CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conlorme proposta da CONTRATADA de tls. 254/259, nào sendo permitido em
nenhuma hipótese a antecipação de pagamentos.
Item

Unido

Quant .

Especificação
Cone de Trânsito:

Preço Unit.

Preço Total

R$ 38,52

R$ 19.260,00

Fabricado em Polietilcno de a lta den s idade;
Na cor laranja ; Aditivado com agente anti

UV pnra evitar a descoloração, com fenda

I

uno

500

para fita zchrada, orifícios para cordas,
pinos para correntes, orifício de encaixe de
Sinalizador e Bandeirolas; Base e corpo em
lima só peça; Com faixas refletivas
pintadas; Altura: ± 75 em ;- Base: 40 x 40
em;
Faixas Reflexivas com a Frase
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Preto.
Barreira Pantográfica:
Barreira

extensível

para

bloqueio

c

canalização de trânsito. Composta por ± 14

réguas
fabricadas
em
poliest ireno
rotomo ldado res istente a intempéries. Cada
régua nas medidas de ±2 em de espessura

4

un .

50

± IO cm de largura ± I00 cm de
comprimento dispostas de forma a
proporcionar as medidas aproxi madas de
±6.40 m comp. por ±0.45 m ai!. (quando
esticada) e ±0.85 m comp. por ± 1.1 5 m al!.
(q uando fechada). A barreira deverá ser
retrorrefletiva por película de Inicroprislna

R$ 749,99

R$ 37.499,50

R$ 3 11 ,99

R$ 9.359,70

R$ 330,00

R$ 6 .600,00

tam anh o de ±5 em por ±80 em fixadas nos

reba ixas próprios das suas réguas,
proporcionando sina lização bi-direciollal
(nos 2 lados). A sustentaçào deve rá ser fe itíl
por 03 sapatas metálicas de engate rápido

com travamento, podendo ser do tipo
" borboleta", O sistema deverá ter alça e ti ta
para travame nto quando do seu transpol1e. .
Cavalete de Sinali zação Im:

5

un.

30

Fabricado em polietilcno de alta resistência,
Dcslllontávcl. Formado por um par de
bases de ±55cm de altura e ±51cm de
largura cada. Fornecido com viga de I
metro com fa ixa refletiva, - Na cor Lara nja.
Permitindo o preenchido com areia para
maior estabilidade.
Cava lete de S inalização 2m.

6

tlll .

20

Fabricado em polietileno de nha res istência.
Desmontáve l. Formado por um par de bases
de ±55cm de altura e ±51cm de largura
cada. Fornecido com viga de 2 metros com
faixa refletiva. Na cor Laranja , Permitindo
o preenchido com areia para maior
estabi lidade,

VALOR GLOBAL:

US 72.719,20

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente instrul1Ie nto é de RS 72.719,20
(setenta e dois l1Iil , setecentos e dezenove rea is e vinte ce ntavos), cOl1lpreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessári os à perfe ita execução deste cont~
at \ _ _ _ __
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósilo em COl1la
bancária da CONTRATADA, no prazo de 9 (nove) dias Meis, a contar do recebimenlo da nola
fiscal /falma discriminada, em 2 (duas) vias, ressa lvada a hipótese prevista no § 3° do arl. 5° da
Lei nO 8.666/ 1993.
PARÁ GRAFO TERCEIRO - Caberá à CONTRATADA apresenlar, junlamente com a nola
fi sca l, os comprovantes atuali zados de regularidade com o Inslil uto Nacio na l do Seguro Socia l
( INSS) e com O Fundo de Garanli a por Tempo de Serv iço (FGTS) e da Certidão Negali va de
Débitos Traba lhi stas (CNDT), sob pena de ap licação das penalidades previstas no a rl. 87 da Lei
n° 8.666/ 1993.
PARÁGRAFO QUARTO - As evenluais despesas bancárias decorrenles de IransCerência de
va lores para oulras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA .
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fi scal/ tàtura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obri gação cont rat ual , o prazo constante
do parágrafo segundo desta cláusula será sus penso até que haja reparação do víc io 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, tica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efet ivo pagamento da nota fi scal/fatu ra, a serem incluídos em
fàtma própria, são calculados por meio da aplicação da segu inte fó rmula: EM = I , N , VP,
onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias·entre a data previ sta para o pagamento e a do efet ivo pagamento;
VI' = Va lor da parcela em atraso;
I = índice de compensação tinanceira = 0,000 16438, ass im apurado:

I = i / 365

1 = 6/ 100 /365

1= O,1I0fl/6438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA Q UINTA - DO REAJUSTE
O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACR'SOMOS E DAS

SUP~_E_S

_ _ __
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A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscim os ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso 11, e §§ 1° e 2°, da Lei
n' 8.666/ 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato corre rão à conta de dotação orçamentária
classi fi cada como Programa de Trabalho OI031 055 140615664 e Natureza de Des pesa 339030,
tendo sido e mpenhadas mediante a Nota de Empenho nO2014N E800025 , de 22 de janeiro de
20 14.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
A CONTRATA DA prestará garanti a de R$ 3.63 5,96 (três mil , seiscentos e trinta c cinco reai s e
noventa e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do va lor g lobal deste contrato,
nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666/ 1993 , em uma das seguintes moda lidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a form a
escriturai , mediante registro em sistema centrali zado de liquidação e de c ustódia autori zado
pelo Banco Central do Brasil e avali ados pelos seus valores econôm icos, conforme definido
pelo Mini stério da Fazenda;
II - seguro-garantia; ou
111 - fiança ba ncária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data de recebimento de sua via do contrato assinado, para efetivar a prestação da
garantia e apresentar o comprovante respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modi ticação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEInO - No caso de ve ncim ento, utilização ou recá lculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a conta r da ocorrência do fato. para
re nová-Ia ou complementá- Ia.
PARÁGRAFO QUARTO - Nas hipóteses de a garantia ser prestada nas forma s previstas nos
incisos 11 e 111 , não se ad mitirá que os res pectivos documentos contenham qualquer termo ou
condi ção q ue limitem ou li'ustrem a plena execução do valor da garantia ofertada.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia será liberada após a execução ple na deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vi gor.

SeJ1ado rl:dccal- Vhl N2 - Unidatk de ,\poio Ii - CEP 70Ió5-900 - Drasili<l-DF
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CLÁU SU LA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

Caberá aos gestores des ignados pela Diretora-Gera l promover todas as ações necessári as ao li el
cum primento deste contrato, observado o di sposto no Ato da Comi ssão Diretora nO02, de 2008.

CLÁUSULA DÉC IMA - DAS PENALiDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste cont rato ou pela sua inexecução total ou parc ial, a
CONTRATA DA fi cará sujeita às segu intes penalidades:
I . advert ência;

11. multa;
111. suspensão temporária de part ici pação em li citação e im pedimento de cont ratar com o
SENA DO e seus órgãos supervisionados por prazo de até 2 (dois) anos ;

IV. impedimento de li citar e contratar com a Uni ão, Estados, Di strito Federal e Municípios e
descredenciamento no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5
(cinco) anos; e

V. declaração de inidoneidade para li ci tar ou contratar com a admini stração públi ca enquanto
perdurarcm os moti vos determinantes da puniçilo ou até que seja promovida a reabil itação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conced ida sempre que a
CONTRATADA ressarcir ao SENADO oS prejuízos resultantes e após decorri do O prazo das
sanções apli cadas com basc nos incisos anteriores 111 e IV.
PARÁGRAFO PRIMEmO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos 11 e V do cap lll
desta Cláusul a, com fund amento no art. 7° da Le i n° 10.520/2002 , a CONTRATADA ainda
poderá ser impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federa l e Mun icí pi os e
descredenciada no SICAF e no cadast ro de fo rnecedores do SENA DO pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantido o contraditóri o e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das
segui ntes hipóteses:
1 - apresentar documentação là lsa;
11 - fraud ar na execução do cont rato;
111 - comportar-se de modo inidôneo;

IV - làzer declaração fa lsa;

V - cometer t]-aude fi sca l.

;I

PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
l' J
A à multa de
anterior enseja a rescisão uni latera l do contrato, sujeitando-se a CONTRAl
10% (dez por cento) sobre o valor global do cont rato.
\ ,
~
,
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°

PARÁGRAFO TERCEIRO atraso injustilicado na execução deste contrato slueitará a
CONTRATADA à multa de O, I % (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inad implida,
até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO QUARTO - A não apresentação da garantia contratua l prevista na cláusul a
oi tava sujeitará a CONTRATADA à multa de O, I % (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor
global do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO QUINTO - Durante o período de 30 (trinta) dias prev isto nos parágrafos
terceiro e quarto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuizo das
demais sanções .
PARÁGRAFO SEXTO - Findo o prazo limite previsto no parágrafo terceiro, sem
ad implemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulati vamente, multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor da parce la inadimplida deste contrato, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fa zer LISO da garantia prestada pela empresa e impor out ras sanções lega is cabíve is.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Além das multas prev istas nos parágrafos anteriores, no caso deste
contrato vir a ser rescindido por culpa exclusiva da CONTRATA DA , será aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, lixada, a critério do
SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO OITAVO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido
o direito de ampla defesa, será descontada das fatura s emi tidas pela CONTRATADA ou, se
insuficiente, da garanti a prestada na forma da cláusula oitava deste contra to,

°

PARÁGRAFO NONO valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser
recolhido à conta do SENADO oU, em último caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESC ISÃO
A inexecução tota l ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, co nforme di sposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste cont rato se dará por ato unilatera l e escrito do
SENA DO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do arti go 78 da Lei n° 8.666/1993 .
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - ami gável , por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da li citação, desde que
haja conveniência para o SENADO; ou
11 - jud icial , nos termos da legislação.

~_
f

_ _ _ _ _
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PAllÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autori zação escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contrad itório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão adm ini strativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nO 8.666/ 1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ I ° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Este contrato terá vigência de 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da data de sua assinatura
ou até a execução plena do objeto, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-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 sullscrev'em
..;t:.li-\':,q&!<élllt!- de 2 OI 4 .
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