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CONTRATO N"
Que entre si celebram, cle um lado, a
UNIÃO, por interméd io do SENADO
FEDERAL e, do outro, a empresa
LANCIN-L
COMÉRCIO
DISTRIBUIÇÃO LTDA- EPP.

E

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça do s Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
nO 00.530 .279/0001-15, nesle ato representado pelo seu Diretor Geral, ANTÔN IO HELD ER
MEDEIROS REBOUÇAS, e a empresa LANCIN-L COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-EPP, co m sede na Rua da M60ca nO4.718 - Móoca - São Paulo/SP, telefoneljáx nO
( 11) 2081-3153, CNPJ-MF nO17.555. 164/0001-88, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato represenlad a pelo SI'. FELIPE DE SOUZA FRANCO, CI. 28.460.362-4, expedida
pela ssr/sr, CPF nO295.934 .658-04, resolvem celebra!' o presente co ntrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔN ICO nO 008/20 14, homologado pelo Senhor Diretor-Geral, às ns.
677/679 do Processo nO 00200.020546/2014-72, incorporando o edilal e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, fis. 663/664, a este instrumento, e sujeitando-se as partes
às disposições da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos nOs 2411998 e 10/20 10,
ambos da Co missão Diretora do SENADO, e das cláusulas segu intes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

° presente instrumento tem por objeto o fornecimento de fitas de armazenamento de

dados LTO-S e fitas de limpeza pam Drive LTO-S, de aco rdo co m os termos e
especi fi cações constanles deste co ntrato, do edital e seus anexos.

CLÁUSU LA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA , além de outras previstas neste co ntrato ou decorre ntes
da natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejara m sua contratação ;
1\ - apresentar cópias aut enticadas das alterações do ato co nst itutivo, sempre que houver;

111 - efet uar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhi stas,Jlrevidenciários,
co merciais, ass im como quaisquer outras despesas diretas e/ou ind iret s relacionadas co m a
execução deste contrato;
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SENADO FEDERAL
IV - mantú preposto para este contrato que irá representá-Ia sempre que for necessário;

v - providenciar a identificação indi vidual dos seus profissionais para controle de acesso
interno às instalações do SENADO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem subrogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nO8.078, de II de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O prazo para a entrega das fitas correspondentes aos itens 5 e 6 será de 90 (noventa) dias a
contar da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fornecerá o produto conforme a marca e
especificação d iscri minadas em sua proposta.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de garantia de fábrica dos eq uipamentos referentes
nos itens 5 e 6 será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento
definitivo de que trata a Cláusula Quinta, b, sem qualquer ônus para o SENADO.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
Os equipamentos, objeto deste contrato, deverão ser entregues pela CONTRATADA no
almoxarifado da Secretaria Técnica Eletrônica - STEL, localizado na Praça dos Três Poderes,
Anexo 11, Bloco B, subsolo - SENADO FEDERAL, Brasília-DF.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEI3IMENTO DO OBJETO
O objeto será recebido da seguinte forma:
a) provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, na data da
verificação da conformidade com as especificações; e

posterior
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IJ) definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, ou por comissão, de
no minimo 3 membros, designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 15 (quinze) dia s,
contados da data do recebimento provisó rio, med iante termo circunstanciado, após
verificação das quantidades e especificações do objeto.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir. conforme proposta da CONTRATADA de fls. 663/664, não sendo permitid o em
nenhuma hipótese a antecipação de pagamentos.
Item
Unido
5
Un.
6
Un.
VALOR TOTAL

Quant.
1.500
20

Especificação
Fitas de armazenamento
Fitas de Limpeza

Preço Unit.
R$ 83,16
R$ 116,35

Preço Total
R$ 124 .740,00
R$ 2.327,00
R$ 127.067,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
RS 127.067,00 (Cento e vinte e sete mil, sessenta e sete reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos referentes às fitas de dados LTO-5 (item 5)
c ,\s litas de limpeza LTO-5 (item 6) serão feito s integralmente e para cada um dos itens,
separadamente, por intermédio de depós ito em conta bancária da CONTRATA DA no prazo
de 9 (nove) dias úteis, ressa lvada a hipótese prevista no § 3°, do mi. 5°, da Lei nO8.666/93, a
contar do recebimento definitivo do objeto conforme Cláusula Quinta, condicionado a
apresentação do documento fi scal, em 2 (duas) via s, com a discriminação do objeto,
acompanhada do original da nota de empenho, bem como do termo circunstanciado do
receb iment o provi só rio emitido previamente pelo gestor, não sendo, em nenhuma hipótese,
permit ida a antecipação de pagamentos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento ficará condicionado à apresentação da garantia
prevista na C láusula Décima e dos comprova ntes atualizados de regularidade com o Instituto
Nacio nal do Seguro Social (INSS) e co m o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), independentemente do seu teor,
sendo que em caso de teor positivo, sujeitará a CONTRATADA à apuração e aplicação de
penalidades previ stas na Cláusula Décima Segunda de ste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsab il idad e da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fi sca l/ fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula será suspenso até . ue haja reparação do
víc io ou adimplemento da obrigação.
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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 término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscaVfatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados 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;
I = índ ice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i /365

I = 6/100 / 365

1=0,00016438

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

o preço referente ao

fornecimento dos equipamentos será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA OITAVA - 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 ar!. 65, inciso 11, e §§ 1° e 2°, da Lei
nO8.66611993.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despe sas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
class ificada como Programa de Trabalho OI03 1055140615664 e Natureza de Despesa
339030, tcndo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n° 20 14NE800204, de 19 de
Março de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia de R$ 6.353,35 (seis mil, trezentos e cinquenta e três
reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste
contrato, nos termos do ar!. 56 da Lei nO8.66611993, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômico s,
co nforme definido pelo Ministério da Fazenda;
11 - seguro-garantia; ou
III - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a
pari ir da data de recebimento de sua via do contrato assinado, para efet ivar a prestação da
garant ia e apresentar o comprovante respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesma s condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recá1culo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da ocorrência do fat o, para
renová-Ia ou complementá-Ia.
PARAGRAFO QUARTO - Nas hipóteses de a garantia ser prestada nas forma s previstas
nos incisos 11 e 111, não se admitirá que os respectivos documentos contenham qualquer
termo ou condição que limitem ou fi·ustrem 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) dia s úteis, de acordo com a leg islação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá ao s gestores designados pela Diretoria-Geral promover todas as ações necessária s ao
I1cl cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
11 - multa;
111 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
SENA DO e seus órgãos supervisionados por prazo de até 2 (dois) anos;
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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 5
(cinco) anos; e

v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar co m a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promov ida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo das sanções aplicadas com base nos incisos anteriores 111 e IV.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções prev istas nos inc isos 11 e V do
COpu! desta Cláu sula, co m fundamento no art. 7° da Lei nO 10. 52012002, 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 5 (cinco) anos, garantido o contrad itório e a ampla defesa, sempre que ocorrer
alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
11 - fi'audar na execução do contrato;
111 - co mportar-se de modo inidôneo;

IV - fa zer declaração falsa;

v - co meter fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anter ior enseja a resc isão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso injustificado na execução deste contrato suje itará a
CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, so bre a parcela
in adi mplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO QUARTO - A não apresentação da garantia contratual prev ista na cláusula
déc ima bem como das certidões prev istas no parágrafo terce iro da cláusula sexta suj eitará a
CONTRATADA 11 multa de 0,1% (um déc imo por cento), ao dia, sobre o valor global do
co ntrato, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO QUINTO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos
terceiro e quarto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser resc indido, sem prejuízo
da s demais sa nções.
PARÁGRAFO SEXTO - Findo o prazo limite previsto no parágrafo terceiro, sem
ad implemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa e 10% (dez por cento)
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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 SÉTIMO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, no caso
deste contrato vil' 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 filllção da gravidade apurada.
PARÁGRAFO OITAVO - A multa, aplicada após regular processo administrativo,
garantido o direito de ampla defesa, será desco ntada das fatura s emitidas pela
CONTRA T ADA ou, se insuficiente, da garantia prestada na forma da cláusula qu inla deste
contrato.

°

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO 8.66611993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito
do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nO 8.66611993.
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 resc isão administrativa ou amigável deverá ser precedida
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
mot ivados nos autos do processo, assegurados o contrad itório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nO 8.66611993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei .
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o recebimento definit ivo do
objeto conforme a Cláusula Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, co m exc lusão de qualquer out ro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Ass im aju stada s, firmam as partes o presente instrumento, em du as vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF,1 de

cfiJro·L

de 2014.

' IROS REBOUÇAS
DO SENADO FEDERAL

IA

' INFRAESTRUTURA

Lã;)cirj~~~~~)6~~Õ";fvi;'t$;üj~i'7i'; ~ EPP

FELIPE DE SOi :tA FlcAN CO
LANCIN-L COMÉRCIO E DISTRInUIÇÃO LTDA-EPP

Testemunhas:

~ Co.~

c oordcntp 0U; COPLA C

U:\('O PL ,\ C\SEC'O;"'\SEC'ON 20 14IMINUT A\CQNTR ATO\ LANCIN·L CO:-' lÉRCIO E OISTRlBUIÇAo LTO,\-E I'I' 00200 020S -l Ú20 12 n ( LT),do.:
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