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Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
in terméd io do SENADO FEDERAL e, do outro, a
cmp1·esa
F.ELIX
ELETRÔNICA
E
INFOHMÁTlCA
LTOA,
objetivando
a
co ntratação de empresa especializada para
fornec imento ele apare lh os te lefô ni cos digitais,
apare lh os te lefôn icos VofP, aparelh os te lefôn icos
analógicos sem fios , cordões espi rais e fones ele
cabeça.

A UNIÃO, por intermédio elo SENADO FEDERAL, cloravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça elos Três Pode res , em Brasí lia-DF, CNPJ
no 00.530.279/000 1-1 5, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, TLANA TROMBKA, e
a emp resa FELJX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA, com sede no CLN 404, Bloco
C, Lojas 12 e 51153/55 , Subso lo, Asa Norte, Brasília-DF, telefone 11 ° (6 1) 3326-0078,
CNPJ-MF l1° 00.613.144/0001-13, doravante denom inada CONTRATADA, neste ato
rep resentada pela Sra. PRISCILA MEYER FELIX CARDOSO, CL 2.270.060, ex pedida pela
SSP/DF, CPF n° 00 1.341.05 1-25, reso lvem celeb rar o presente con trato, decorrente da ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS n" 038/2017 , autori zado pelo Senhor Diretor-Executivo de
Contratações, do cum ento nu 00 100.1 29 120/20 18-05 do Processo nu 00200.0 16220/20 18-36,
incorporando o edital c a proposta aprese ntad a pela CONTRATADA, documentos n'"
00 I 00.128878/2018 - 18 c 00 l 00 .1 31026/2018-16, a es te instrumento, c suj eitando-se as partes
às dispo sições ela Lei no 8.666, ele 2 1 de junho ele 1993 , e ela Política ele Contratações elo Senado
Federa l, Anexo V à Reso lução n" 13/20 18 e do Ato da D iretoria-Gera l n° 9 ele 2015 , e elas
clá usu las seguintes:

CLÁUSULA PRlMELRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por obj eto a contratação de empresa especializada pan1
fornecimento de aparelhos telefônicos digitais, aparelhos telefônicos VoiP, aparelhos
telefônicos analógicos sem fios, cordões espirais e fones de cabeça , durante 12 (doze) meses
co nsecutivos, de acordo com os termos e espec ifi cações co nstantes deste contrato e do edita l.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABTLrDADES

São obrigações da CONTRATADA, além de out ras previstas neste co ntrato ou decorrentes da
natureza cio aj uste:

I-

manter durante a exec ução deste contrato as cond ições ele habilitação c de qualificação
que ensejaram sua co ntratação;

Scnadu Fcdcr:d l l'ra\·,, tll'S Três f'<,dcrcs I Vi:1N2 / Bloco 16 / 1° JXI vimcnlo / CEP 70165 -901! I flr<l silia DF
Tc lc fun c: +55 (('I) .' 303 -303611icit"(!.') senmlu.lcg.b r

Processo n'' 00200.01 6220/20 18-36

SEN ADO FED ERA L

II -

aprese ntar cópias autenti cadas das alterações do ato constituti vo, se mpre que houver;

efetuar o pagamento de seg uros, tributos, encargos soc iais, trabalhista s,
prev idenciári os, co merci ais, ass im co mo quaisquer outras despesas diretas e/o u indiretas
relaci onad as com a exec ução des te contrato;

JII -

IV -

manter preposto para es te con trato q11 e iró represe ntá-l a sempre que for necessário ; c

res ponsa bili za r-se por todo o ônus relat ivo ao forneci mento e garantia, inclusive fretes e
seguros desde a ori gem até sua entrega no loca l de des tino .

V-

PARr\GRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA respo nsa bili za r-se-á po r quai squ er danos

ca usados ao SENADO ou a te ree iros, po r ação ou omi ssão de seus empregados ou prepostos,
deco rrentes da execução deste cont rato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não pode rá a CONTRATA DA ve icul ar publi cidad e acerca do

obj eto a qu e se refe re o presente contrato, sa lvo autori zação espec ífi ca do SENADO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-

roga r di reitos e obrigações deste co ntrato a terce iros.
PARÁGRAFO QUARTO- Apli ca m-se a este co ntrato as di sposições do Códi go de Proteção
e Defesa elo Co nsumidor, in stituído pela Lei n° 8.0 78, de I I de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA fo rn ecerá o obj eto deste co ntrato no prazo ele até 90 (noventa) dias
corridos para os itens 1 a 3, e no prazo de 60 (sessenta) dias corridos para os itens 4 e 5 , a
co ntar ela ass inatura des te co ntrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fo rn ece rá os prod utos co nform e as marcas
e es pec ifi cações di scrimin adas em sua propos t<1.
PARÁGRAFO SEGUNDO- O prazo ele ga rantia do objeto deve rá se r ele, no mínimo, 12

(doze) meses, a co ntar do rece bim ento definiti vo elo obj eto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os materi ais deve rão se r entregues no Serviço de Almoxa ri fado

de Mate ri al de Te lecomunicações - SEALMA T da Coo rdenação de Te lecom uni cações COOTELE, situado na V ia N2, Uni dade de Apoio VI, Edi fício Senado r Antôni o Farias,
subsolo, Senado Federal, CEP 701 65-900, Brasília DF.
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PARÁGRAFO QUARTO - Os produtos serão fornecidos em ca ixas lac radas ou empacotados
pelo fabricante sem apresentar sinais ele vio lação, contendo a sua di sc riminação, nome elo
fabricante e endereço .

I - Os apare lhos telefônicos terão que ter o se lo de homologação da Anate l e manuais.
PARÁGRAFO QUINTO - Efetivada a entrega, o objeto será recebido:
I - P•·ovisoriamente, pel o órgão rece bedo r do obj eto , para efei to de posteri or verificação da

conformidade da s es pec ifi cações; e
11 - Defin itivamente, pe lo gestor respo nsável pe la fisca li zação do aj uste ou, nos casos em que
se enqu adrarem no §8" do art. 15 ela Lei n" 8.666/93 , por com issão cl es ignacla pela DiretoraGe ral, no prazo máximo ele 5 (c inco) dia s, contados ela data elo rece bimento provisó rio,
mediante termo circunstan ciado , após veri ficação elas quantidades, espec ifi cações elo objeto e
ela sua in stalação.
PARÁGRAFO SEXTO- Co nstatadas irregularidades no material entregue, o SENADO

poderá:
I - Se di sse r respeito à es pec ifi cação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição , sem prejuízo das penalidades cabíve is, manifestando-se o gestor moti vadam ente
so bre o assunto, ca bendo c't CONTRATADA providenciar a substituição em conformidad e com
a indicação do ges tor, no prazo máx imo de 2 (dois) dia s útei s, co ntado s da notificação por
escrito;

11 - Se di sser respe ito à diferença ele quantidade ou ele partes, determin ar sua co mpl ementação,
devendo a CONTRATADA fazê -l o em co nformidade com a indi cação elo gestor, no prazo
máx imo de 2 (dois) dias úteis, co ntados ela notifi cação por esc rito, se m prejuí zo elas penalidades
cabíveis .
PARÁGRA FO SÉTliYIO- Ao SENADO não ca be r~í qu alquer ônus pela rejeição ele produtos
conside rados inadequ ados pel o gesto r.
PARÁGRAFO OITAVO - Tnclepencl entemente ela ace itação, a CONTRATA DA ga rantirú a

qu alidade do produto forn ec ido pel o prazo estabelec ido na res pec ti va ga rantia, ob ri gando-se a
repor aque le que apresentar defeito no prazo máximo de 2 (dois) dias útei s, co ntados ela
notifi cação elo gestor.
PARÁGR AFO NONO - O prazo de entrega poderá se r prorrogado, desde qu e dev idamente
o motivo , nos termos do art. 57 , § I u e se us tn ctso s, ela Lei
nu 8.666/ 1993.

justifi cado

I - Para os fins prev istos neste parágrafo , a CONTRATADA cl e v e r~1 protoco lar o se u pedido ,
com a dev ida moti vação, antes elo ve ncim ento do prazo ini cialmente estabe lecido.
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O SENADO pagará ú CONTRATADA, pe lo objeto des te con trato, os va lores unitários a seguir,
co nforme proposta de doc um entos n'" 00 I 00. I 288 78/20 18-18 e 00100. 13 l 026/2 0 18- 16, não
se ndo permitido em nenhu ma hipótese a an tec ipação de pagamentos.
Item

Unid .

Quant.
Estimada

4

Une!

300

5

Und

150

Especi fica~ão

Pre~o

Unitário
(R$)

Co rdões Es pirais Padrão Eri csso n
Marca : DC
Mode lo: Es piral cinza 2,5 m
Ca tm at: 304 168
Fones de cabeça (Hcadse t)
Marc<1: Uni xtron
Modelo: HN 20 QD
Ca tm at: 318266

Preço
Total (R$)

14,00

4.200,00

111 ,94

16.79 1,00

VALOR TOTAL (R$)

20.991,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O va lor globa l do prese nte instrum ento é de
R$ 20.991,00 (vinte miL novece ntos e nove nta e um rea is), co mpreencl enclo todas as despesas
e custos diretos e indiretos necessá ri os ú perfeita exec ução deste co ntrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O paga men to efetuar-se-á por interm éd io ele depós ito em conta

bancá ri a ela CONTR ATADA, no prazo ele 30 (trinta ) di as co rrid os , a co ntar do rece bimento ela
nota l~ scal/fatura d isc rimin ada, em 2 (du as) vias, ressa lvada a hipó tese prev ista n o~ 3" elo art.
5° ela Le i n° 8.666/1993, co ndicionado ao te rm o c ircun stanciado ele recebimento definitivo do
obj eto, confo rm e prev isto no Pa rágrafo Quinto ela Clc\usu la Terc eira.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Cabcrú ú CONTRATADA ap resentar, ju ntamente co m a nota
fi sca l, os com prova ntes at uali zados de regularid ade co m a Fazenda Púb li ca Fede ral , co m a
Prev idência Socia l, co m o Fundo de Ga ranti a por Te mp o de Serviço (FGTS) c a Ce rtid ão
Nega ti va de Déb itos Traba lhi stas (CNDT), sob pena de ap li cação da s penalidades específicas
prev istas na C láusu la No na.
PARÁGRAFO QUARTO - As eve ntuais des pesas bancária s deco rrentes ele transferência ele

va lores para outras praças ou agências são rle res pon sabilid ade da CONTRATADA .
PARÁGRAFO QUINTO -Have nd o vício a reparar em relação à nota fi sca l/fa tura ap resentada

ou ern caso ele descumpr imento pela CONT RATAD A ele ob ri gação co ntratu al, o prazo
co nstante do Parágrafo Segund o desta cláus ul a poderá se r suspe nso até qu e haj a reparação elo
víc io ou ad impl emento ela ob ri gação.
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PARÁGRAFO SEXTO - No.s casos c~e eve ntuais atra sos de paga mento, clescle que a

CONTRATADA não tenha co nco rrido ele algum a forma para tanto, fica co nve ncionado que os
enca rgos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo refe rid o no
parágrafo segund o e a data elo efetivo paga mento da nota fi scal/fatura, a se rem incluídos em
Ültura própria, são calculados por meio da aplicação ela seguinte fó rmul a: EM = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos Moratórios;
N =N úm ero ele dias entre a data prev ista para o pagamento e a do efeti vo pagamento ;
VP =Va lor da pa rcela em atraso;
l = Índi ce de co mp ensação finance ira = 0,000 1643o, ass im up urado:
I= i I 365

I

=

61 I 00 I 365

I

=

0,00016438

Ond e i = taxa perce ntual anua l no va lor ele 6% .

CLÁUSULA QUINTA- DO REAJUSTE

O preço se rá fi xo e irreajustáve l.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIIVIOS E DAS SUPRESSÕES

É vedado efetuar ac résc imos nos quantitati vos fi xad os neste co ntrato , inclusive o ac résc imo ele
que trata o ~ 1o elo art. 65 da Lei n° 8.666/1993. A CONTRATAD A obriga-se a ace itar, nas
mesmas co ndições co ntratuai s, as supressões até o limite lega l esta bel ec ido no art. 65, inciso
Il, c parágrafos Jo e 2°, ela Le i no R.666/1993 .

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes elo presente co ntrato correrão à co nta ele dotação orçamentúria
classifi cada como Programa ele Traba lho OJ .031.0551.406 1.5664 e Natureza ele Des pesa
339030, tend o sido emp enh adas mecliantt> a No ta ele Em penh o n" 20 l 8NE801 O14, de 3 el e
outubro de 201 8.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

Ca berá aos gestores de signad os pe la Diretora-Geral ou Di1·etor-Execut ivo de Co ntratações
promover todas as ações nccessú rias ao fie l cumprim ento deste co ntrato, obse rva do o di spos to
no Ato da Co mi ssão Diretora nu 02, de 2008 .
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na exec ução desre co ntrato ou pe la sua inexecução to tal ou parcial, a
CONTRATADA fica rú suj eita às seg uintes penalidades:
I - Adve rtência;

11 - Multa;
IH - Suspensão te mp orári a elo direito el e pa rticipar de li citação c im ped imento ele co ntratar com
Administração, pdo prazo de até 2 (do is) anos ;
IV - Imped imento ele li cita r e co ntratar co m a Uni ão e descreclenciame nto no SICAF e no
cadastro ele fo mecedores elo SENADO pelo prazo ele até 5 (c inco) anos: e

V - Dec laração de inidoneidade para li citar ou co ntratar co m a adminis tração pú bli ca enq ua nto
perdurarem os moti vos dete rmin antes da pun ição ou até que sej a promov ida a reab ilitação
pe rante a própri a auto ridade qu e apli co u a penali dade, que se rá co ncedi da se mpre que a
CONTRATADA ressa rcir ao SENADO os preju ízos res ulta ntes e após deco rri do o prazo da
sa nção apli cada co m base nas alíneas lTl e 1Y des ta C láusul a.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuí zo elas sa nções prev istas nos incisos TI e V des ta
C láusul a, com fundamento no art. 7° da Lei nu l 0.520/2002, a CONTRATADA ainda poclerú
se r impedida de li citar e co ntrata r co m a Uni ão e dcscredenciada no SJCAF c no cadastro de
fo rn ecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (c in co) anos, ga ranti do o co ntraditóri o e a ampl a
defesa, se mpre que ocor rer al gum a elas seguin tes hip óteses:

l - Aprese nta r doc um entação b isa;
LI - Fraudar a execução do co ntrato;
Ul - Co mpor tar-se de modo ini dôn eo;

IV- Fazer dec laração fa lsa;

V - Co meter fraud e fi sca l.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A oco rrência ele al gum a das hip óteses co nsta ntes do parágrafo
anteri or ensej a a resc isão unil ateral do co ntrato, suj eitando-se a CONTRATADA à mul ta de
I 0% (dez por cento) so bre o vn lor global do co ntrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prej uí zo das sa nções prev istas nes te co ntrato, os atos
lesivos ú adm in istração públi ca previs tos no inc iso IV, do arti go 5°, da Le i n° 12.846/20 13,
suj eitarão os infrnto rcs às penalidades prev istas na referida lei.
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PARÁGRAFO QUARTO - Deco rrid o o prazo prev isto para a exec ução deste co ntrato, sem a
entrega do objeto, se rú aplicada mul ta di ári a de O, l% (um décimo por ce nto ) so bre o va lor
global deste co ntrato até o limi te de 30 (trinta) di as, após o qua l se rá apli cada, cumulati vame nte,
multa de 5% (c in co por ce nto ) a I 0% (dez por cento) so bre o va lor global do contrato , se m
prejuízo elas demai s sa nções adm ini strati vas prev istas nesta cláusul a, observando-se os critéri os
constantes do Parágrafo Oitavo .
PARÁGRAFO QUINTO - A não apresentação da docum enta ção prev ista no Parágrafo
Terce iro da Cláusul a Quarta, suj eitará a CONTRATADA él multa de O,OY% (me io déc imo por
ce nto) a O, 1ri'o (um déc im o por cento), ao dia, sobre o va lor globa l elo co ntrato, até o limite de
30 (trinta ) dias , obse rva ndo -se os critérios co nstantes do Parágrafo O itavo.
PARÁGRAFO SEXTO- Dura nte o pe ríodo ele 30 (trinta) dia s pre visto nos Par<1grafos Qua rto
e Qu into, a critéri o do SENADO , es te co ntrato poderá ser resc ind ido, se m prejuízo da s demais
sanções.
l~ARÁGRAF'O SltTliVIO- Além elas mu ltas previstas nos parágrafos anter iores, o contrato

pode rá se r rescindido unilateralmente nos termos elo Parágrafo Quinto ela Cláus ula Déc ima,
ficando ain da a CONTRATADA suj eita à multa correspondente a até JO<Yo (dez po r ce nto) do
va lor global deste co ntrato, fixada , a cri tério do SENADO, em fun ção da grav idade ap urada.
PARÁGRAFO OITAVO- Na aplicação das pe nali dades, a autor idade competente obse rvará:
I - Os princípios da proporciona li dad e e

d~

razoab ilidade;

IT - A não reinc idência da infração;
111 - A atuação da con tratad a em min orar os prejuí zos advindos de sua co nduta omi ss iva ou
COnliSS IVa;

IV- A execução sa ti sfa tóri a elas de mais ob ri gações cont ral1.1 ais; e

V- A não ex istência ele efe ti vo prejuízo mate ri al à Ad mini stra ção.

PARÁGRAFO NONO - A mul ta de va lor i1-ri só rio poderá se r co nve rtida em pena ele
adve rtência, a critério ela autoridade co mpetente , desde qu e a CONTRATADA não tenh a sido
beneficiada co m a co nve rsão no curso da execução co ntratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A multa apli ca da , após regul ar processo administrat ivo c
garanti do o direito de ampl a defesa, se rú desco ntada da s fat uras emitidas pela CONTRATADA
ou reco lhida por meio de GRU- Gu ia de }'cecolhirn ento da Uniã o.

7

Senado Fcdcrol l Pra\':1 dt>s Trcs i'lldCrcs ! Vi:1 N2/ Hloro ló / 1' pavimcnw I Cl:l' 70 1 (>5-~0III lir" si i~:1DF
Tclefunc : +55 (11 I) .1.10.1-.10.16 l li,·,i;l(ll•scn"du lcg.br

Processo n'' 00200.0 16220/20 I R-3 6

SEN ADO FEDERAL

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Não oco rrendo quitação da multa , na fo rm a elo

parágrafo ante ri or, se rá o va lor reman esce nte cobrado j udi cialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Em casos exce pcionai s, caso a pena lidade prev ista

se mostre des proporci onal à grav idade da infração e ao prejuízo ou ri sco de prejuízo de la
deco rrente, a autoridade co mp etente pode rú , j ustificadamente, redu zi-l a, observados os dem ais
critérios previstos no Parágrafo Oitavo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial des te co ntrato enseja a sua resc isão, co nform e disposto nos artigos
77 a 80 ela Lei n" 8.666/ 1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A 1·escisão deste co ntrato se dará por ato unilateral e escrito elo
SENADO, nos casos en um erad os nos inci:> ':ls Ta X fi e XV Tf elo arti go 78 ela Lei n° 8.666/ 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A resc isão poderá oco rrer ainda ela seg uinte forma:

1 - Amigá ve l, por acordo entre as pa rtes, reduzida a termo no processo da li citação, desde que
haja co nveni ência para o SENADO; ou
TI- Judicial, nos termos da legislação

PARÁGRAFO TERCEIRO - A resc isão adm ini strati va ou am igóve l deverá se r preccclicla ele

autor ização esc rita e fundam entada ela autoridad e co mp etente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratua l deve rão se r formalm ente
moti va do s nos autos do processo, assegurados o co ntraditóri o e a ampb defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reco nh ec ido o direito de resc isão ad mini st rativa,
nos termo s elo art. 79 , in ciso I, ela Lei n" 8.666/ 1993 , apli ca nd o-se, no qu e cou ber, as di spos ições
dos~§ I" e 2" elo mes mo artigo, bem como as elo art. 80 ela refe ri da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

Este co ntrato terá vigência de 12 (doze) meses co nsec uti vos , a partir ela data ele sua ass inatura
ou até a exec ução plena do obj eto , o que oco rrer pr imeiro.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO

Fica ele ito o foro da Just iça Federal em Brasí lia-DF, co m exc lusão de qualqu er outro, para
dirimir qu es tões decorrentes do cumprimento deste co ntrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o p1·ese nte instrum ento, em duas vias, na presença das
testemunhas ad iante nomeadas, que também o sub screvem.

Bras íli a-DF,

/b~ cleOU±u bAO de 20 1 ~ .

!~ilitt/

DIRETORA -GERAL DO SENADO FEDERAL

~€/ ·
PRTSCTLA MEYER FELTX CA RDOSO
FIILIX II LETRÔNICA E lNFORiVIÁTlCA LTDA. - iVIII
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