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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

" CONTRATO 0109/2009 DE PRESTAÇÃO DE
SERViÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO, DE
PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS, , QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a
REGIÃO E A EQUIPO-TÉCNICA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS
M~DICO-ODONTOLÓGICOS LTOA. .

Áos 29 dias do mês de dezembro de 2009, as partes abaixo qualificadas
celebram o presente Contrato, com observação ao constante no Procésso Administr~tivo,
04963/2009 - TRF e com fundamento na da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
5.450, de 31 de maio de '2005, Lei Coníple'mentar 123, de 14 'de dezembro de 2006 e
Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da
Lei 8.666/93 e suas alterações, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes
ciãusulas e condições: . .

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, inscrito no
CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02,
Bloco Â, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, neste ato
representado por seu Diretor da Secretaria de Administração, Sr. .
ANTÔNIO HUMBERTO MACHADO DE SOUSA BRITO, brasileiro, \
casado, CPF 268.004.703-68, RG 953.714 SSP/MA, residente e
domiciliado nesta capital, no uso das atribuiçõés que lhe são t

' conferidas pela Portaria DIGES 600-107, de 04/05/2006.

CONTRATADA: I EQUIPO-TÉCNICA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA "EM APARELHOS
MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA~ , inscrita no CNPJ/MF
. 26.999.805/0001-84, sediada na QNO 13, Conjunto L, Càsa 29,
Ceilândia/DF, CEP: 72.255-312, tel/fax: (61) 3374-076Ó, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia,
Sr(a). DANIELLE CRISTINE PINHEIRO, brasileira, solteira,.
empresária, RG 2.186.320 - SSP/DF, CPF 000.919.231-07, residente
e domiciliado nesta Capital. _

" CLÁUSULA PRIMEIRÁ - DO OBJETO
,.

b objeto deste cpntrato consiste, na prestação de serViço de manutenção
preventiva e corretiva pela Contratada, com fornecimento de peças novas e oFiginais, sem
ânus, em equipamentos odontológicos instalados nas dependências do Contratante, de
acordo com as cláusulas, especifi~ações e Anexos constàntes deste instrum~nto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste contrato é garantir o perfeito funcionamento dos
equipamen~os odontológicos mencionados na cláusula anterior.

CLÁUSU.LA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES'DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

TRF.18 REGIÃO/IMP.15-02-04 ROSSELlTO



2

/

PODER JUDICIÁRIO . . . _
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1 - responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execúçãodos serviço's, objeto desta cóntratação, tais como:

a) salê.rios;
. ,b) seguro de acidentes; .
c) taxas, impostos:e contribuições;
d) indeniz~ções; . .
e) vales-transporte;
f) vales-refeição, e
g) outras que porventura ven,ham a ser criada~ e exigidas por lei;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigáções
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vig~:>r,obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o Contratante; . .

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais.
, resultantes desta contratação; ,

4 - responsabiliZar-se por todas as providências e obrigà:ções
estabel~cidas na legísla,Ção específica de acidentes do trabalho, quando vítimas seus
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com. eles, ainda que acontecido
. nas dependências do Contratante; .

'", .

5 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à
Administração ou a' terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 'execução dos
serviço~; não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização .ali o
acompanhamento pelo Contratante;

._ 6 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e
relacionado com a execução do serViço contratado;

7 - prestar, de imediato, todos os esclarécimentos solicitados pela
fiscalização do Contratante no que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado;

. '.', .

8 - arcar com todos os prejuízos advindos' de perdas e danos, incluindo
despesas judiciais. e' honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o
-Contratante for compelido a responder, por força desta contratação;

9 - arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços contratados,
independentemente de dolo ou culpa;

10 - manter, durante a vi~ência deste Contrato, e em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no ato convocatório;

11 - manter seus empregados, quando 'nas dependências do
Contratante, ,sujeitos às' suas normas internas (segurança, disciplina, etc,), porém sem
qualquer vínculo' empregatício com este Órgão;

12 - manter, seus empregados' identificados p'or crachá, quando em
trabalho, devendo substituir, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadp a
partir do recebimento da notificação, qualquer um deles que demonstre incapacidade
técni~a, seja considerado inconveniente à boa ordem, não observe as normas internas do
Contratante, não aéate ou impeça ç. ação da Fiscalização (gestor do Contrato);
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13 - comunicar ao Contratante, de imediato' e por escrito, qualquer
anormalidade verificada durante a execução dos serviços .contratados, para a adoç?o das
medidas necessárias àsua regularização; . .

1~ - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Cóntratante no
que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato; .

15- instruir seus técnicos no sehtido de se apresentarem ao gestor deste
Contrato, tanto no início quanto ao término dos serviços objeto deste Contrato;

I

1'6 - fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e. instrumentos
necessários à execução 'dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à
limpezà ou manutenç~o dos equipamentos; .

17 - exe,Çutar os serviços de acordo com o estabelecido neste
instrumento, observando os prazos previstos na Cláusula Quinta;

. . 18 - possuir peças de reposição, na quantidade necessária para '
assegurar a perfeita e contínua utilização dos equipamentos;

'19 - utilizar, na execução do serviço contratado, exclusivamente, peças
novas e originais, bem Gomoferramentas recomendadas pelo fabricante dos equipamentos,
apresentando documentos que comprovem a procedência das peças destinadas às
manutenções preventiva e corretiva;

120 . ..:promover a retiradá, sem -ônus para o Cqntratante, das partes /
peças / equipamento, cujo reparo não possa ser executado no local, justificando por escrito
quandó a realização do serviço exigir prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas;

20.1 - Quando necessária a retirada de parte / peça / equipamento para
conserto fora do local onde estiverem instalados, a Contratada providenciará o empréstimo
de outro/até a disponibil.ização do equipamento devidamente consertado;

~1 - reparar, .corrigir, remover compor ou refazer; em (lO máximo 02
(dois) dias úteis, às sUas expensás, os serviços em que se verificarem defeitos e
incorreções,"resultantes da execução' dos serviços ou de materiais empregados;• serviços;

22 - observar as normas legais a que está sujeita para execução dos
~. .

jL

23'- atender às solicitações para conserto em no máximo 01 (um) dia
útil, a partir da convocação telefônica feita pelo Contratante;_

I 24 - proceder, a' cada 30' dias, no máximo, a manutenção prev~ntiva,
que consistirá em inspeção,' regulagem, ajuste, limpeza, lubrificação, reparos e fornecimento
de peças de reposição, assim como de todo o material necessário à execução destes
serviços;

25 - comprovar, sempre que exigido pelo Contratante, a procedência
original das peças, parte de peças, componentes e outros materiais, se neces~ário, por"meio
de notas fiscais; ,

26- obeqecer à melhor técnica vigente e enquadrar-se rigorosamente
aos preceitos normativos da ABNT, quando da execução dos serviços;
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, 27 - manter registro escrito. das chamadas realizadas pelo Contratante,
em qtJe conste data, hora, nome da pessoa que realizou o chamado,' nome da pessoa que
recebeu o chamado ~ descrição resumida do defeito;

28 - não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto,
desta contratação; ,

29 - fornecer ao Gestor do' Contrato, após o término de cada
manutenção, 'relatório técnico, de atendimento contendo a descrição das anormalidades,
medidas adotadas, identificação da 'peça/componente ou partes substituíd~s com os
respectivos números de"séri.e 'e recomendações de caráter geral, bem como detalhando as
condições de funcionamento do equipamento,' e os horários do início e término do
atendimento;

29.1 - o relatório deverá ser emitido em 02 (duas) vias a,serem
assinadas pelo Gestor do Contrato, que ficará com 01 (uma) via do mesmo;

30 - emitir, no último dia útil de cada mês, Nota Fiscal referente aos
serviços prestados, discriminando o n. da Conta, Ba~co, Agência, Contrato, Nota de
Empenho e o mês de referência. '

/ .
CLÁUSULA 'QUARTA-':" DAS OBRIGAÇÕE$ DO CONTRATANTE

, Por este in,strumento, o Contratante obriga-se a:
,

'1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada
possfl cumprir o objeto deste Contrato; ,

2 - prestar informações e.esclarecimentos que forem
Contratada, necessários à execução dos serviços contratados;

solicitados pela

,
3 - comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na

execução dos serviços, determinando, de imediato, as providências necessári,as à solução
dos probl.emas;

4 - assegúrar aos empregados da Contratada o acesso ao equipamento •
objeto de manutenção preventiva e corretiva, respeitadas as normas internas (segurança, ,
, disciplina) do Contratante; , .

5, - solicitar a manutenção, por meio de fax, telex, e-mail ou outro meio
hábil d~'comunicação; .

6 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste
contrato;

, 7- designar servidor ou comis.são para acompanhar e fiscalizar o objeto
desta contratação; , .

8, - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;

8.1 - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do '
gestor ,do contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, ,para
, adoção das medidas cabíveis;

,9 - verificar a quali~ade dos serviços' executados;
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10- recusar os serviços considerados insatisfatórios, determinando
sejam refeitos no prazo a ser determinado;

11 - aprovar, previamente, qualquer peça/compónente de$tinado(a) ~
substituição, bem como verificar se a peça/componente, é originai e recomendado(a) pelo
fabricante, devendo acompallhar e fiscalizar com rigor a substituição;. . .

12 - exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da
documentação comprovando a manutenção das. condições que ensejaram a sua
contratação.

13 - conferir as' notas fiscais, especialmente os ~erviços executados e
seu respectivo valor.

. 13.1 - O gestor do Contrato deverá atestar o documento de cobrança, ,
inclusive, on"'line"; se for ocasç, e enviá-lo ao setor competente para pagamento;"

contrato.
14.- efetuar o pagamento consoante as c,?ndições estabelecidas neste

•

CLÁUSULA QUINTA ~ DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA

A manutenção preventiva deverá ser realizada nos equipamentos,
mensalmente, com observância dos manuais e normas técnicas específicas, objetivando
prevenir" a ocorrência de quebras ou defeitos, evitar paralisações e conseqüentemente
prejuízo à unidade usuária, fornecendo todas as peças necessárias ao conserto destes
equipamentos, incluindo fornecimento, sem ônus, de peças e componentes novos e
originais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A manutenção preventiva deverá ser realizada no período de 08:00 às
18:00 horas de segunda a sexta-feira e concluída no prazo máximo de 04 (quatro) horas
corridas contadas do iníci.o do atendimento. 'A primeira visita de manutenção....preventiva

- deverá ser realizada em data a ser agendada pelo Gestor do Contrate, após assinatura
des,te instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

, A manutenção corretiva tem por finalidade 'recolocar os equipamentos.
em perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição de peças/componentes
defeit~osos e/ou execução, de regulagens e ajustes mecânicos necessários.

PARÁGRAFO TERCEIRO
. '

Os serviços de manutenção córretiva deverão ser prestados no local
onde os estiverem instalados os equipamentos, observando-se as seguintes condições:

1 - O. início ao atendimento. não poderá ultrapassar o prazo de 04
(quatro) horas corridas, ou outro menor prc;>postopela Contratada, contado a partir do
recebimento da solicitação efetuada pelo Contratante; "

2 - Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico
.da Contratada às dependências do Contratante; .

.3 - O término do reparo dó equipamento não poderá ultrapassar o pré~.zo
de 04 (quàtro) horas corridas, contado do início do atendimento; \"---'

U
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" 4 - Entende-se por término do ~reparo do equipamento a sua
disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiverem
instalado, ficando condicionado à aprovação pela Unidade Gestora do Contrato.

~ARÁGRAFO QUARTO

" Os chamados técnicos deverão ser efetuados de segunda a sexta-feirà
no horário de 08:00 às 1$:30 horas, por ofício, telefax, página na Internet ou e-mail, ou outro
meio hábil de comunicação. .

. PARÁGf3.AFO QUINTO

.QU,ando não for possível realizar os reparos "no local de instalação do
equipamento, as peças ou os componentes poderão ser deslocados até o estabelecimento
açjequado, mediante autorização prévia e escrita do Contratante, para conclusão -em, no
má~imo, 24 (vinte e quatro) horas úteis; ficando todas as despesas a expensas da
Contratada.

PARÁGRAFO SEXTO

Os prazos fixados nos Parágrafos Primeiro, Terceiro e Quinto desta
Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada e, à 'vista dos fundamentos'
por ela apresentados, devidamente cO!TlProvados, ser prorrogado"s ,pelo período' que o
Gestor do Contrato incumbido do açompanhamento eda fiscalização do Contrato entender
suficiente para q'ue os s~rviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos;

PARÁGRAFO SÉTIMO

Para que possa ser apreciado o pedido de ,prorrogação, este deverá ser
formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de
assistência técnica ou para a conclusão d~ reparo do equipamento defeituoso.

PARÁGRAFO OITAVO

. O Gestor do Contrato deverá acompanhar as substituições das peças,
devendo' as peças substitaídas serem entregues ào"C(;>ntratante. " •

PARÁGRAFO NONO

Concluída a manutenção, a Contratada fornecerá ao Contratante
relatório constando a identificação, do 'chamado técnico, data, e hora de início e término da
assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peçá e/ou 'componente
eventualmente substituído, assim como relato referente à' constatação de uso inadequado,
má. utilização do equipamento, descrevendo as ações recomendadas à' solução dos
problemas. ."' .

CLÁUSULA SEXTA - 'DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCAliZAÇÃO

, Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços objeto desta
contratação sérá acompanhada e fiscalizada por um servidor ou comissão designada pelo
Contratante. ' ~

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento e pela
fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

, ,
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do fornecimento/serviço contratado, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defe'itos observados.

PARÁGRAFO SEGUNDO,

As deeisões e providências que uhrapassarem a competência desse(a)
servidor ou comissão deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico, em tempo hábil,
para a adoção das,medidas convenientes.

CLÁUSULA.SÉTlMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta das dotações
orçamentárias destinadas ao atendimento de despesas desta natureza. Quando da
.' aprovação da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2010, o Contratànte emitirá a
respectiva nota de empenho, sendo a mesma incluída, neste C'ontrato, por intermédio dê
termo aditivo. . .

PARÁGRAFO ÚNICO '

Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação
correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de .despesas de
mesma natureza, extraindo-se a respectiva Nota de Empenho. .

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

Pela execução dos serviços objeto deste instrumento, o Contratante
pagará à Contratada para a manutenção dos equipamentos o ,valor anual de R$ 15.492,00
(quinze mil, ~uatrocentos e noventa e dois,reais).

PARÁGRAFO ÚNICO

o preço constànte no caput desta cláusula, é líquido e nele encontram-
se computadas todas as despesas com mão-de-obra, execução dos serviços, ferramental, ,
bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e ~
'comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras
despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto
deste Contratq, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos ..

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

. '. O preço constante da Cláusula anterior poderá ser reajus.tado,anualmente,
de acordo com a variação do IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo),. calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e' Estatística - IBGE e disponibilizado no site IPEA (www.'
ipea.gov.br) ou Portal Brasil (portalbrasil.net).

...,9.1 - A periodicidade do' reajuste ~erá contada a partir da data' de
apresentação da proposta.

, 9.2 - Incumbe à Contratada a ap~esentação do pedido de reajuste
acompanhado da respectiva memória de cálculo.

9.3 - Após análise e aprovação da memória de cálculo apresentada pela
Contratãda pelos setores competentes do Contratante, o reajuste contratual será apostilado nos
termos do Artigo 65, 9 8°, da Lei 8.666/1993.

•
..
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

8

'o pagamento será efetuado, até o 10° (décimo) dia útil, a contar da data
do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do
Contratante. A Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade da Previdência,
Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Fed'erais e à Dívida ativa da União. A validade dessa documentação poderá ser verificada
através de consulta Qn fine ao Sicaf.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, incidirão .
sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo
ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da suá
efetivação ..

PARÁGRAFO SE.GUNDO

Os pagamentos serão creditados em nome' da Contratada, mediante e
ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para.
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste Contrato ..

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem
bancária, serão realizados .desde que a Contratada efetue a cobrança de forma á permitir o

, cumprimento das exigências legais, prihcipalmente no que se refere às .retenções tributárias.

PARÁGRAFO QUARTO

Caso a ContrÇltada seja optante pelo "Simples", deverá apresentar,
ta'mbém, cópia do "Termo de Opção" pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.. .

PARÁGRAFO QUINTO

Havendo erro no documento de. cob~ança ou outra circunstância' que
desaprove" a liquidação da despesa,. fi~ará pendente o pagamento até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer
ônus para o Contratante.

•
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA \

.'"
, Objetivando garantir o fie( cumprimento deste termo contratual, foi

prestada pela Contratada a garantia na modalidade de Caução em Dinheiro, por meio de
depPsito, junto à CEF, no valor de R$ 774;60 (setecentos e setenta e quatro reais e
sessenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado,
que terá o seu valór alterado caso haja redução o'ua~mento no quantitativo adquirido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

. Se' o valor da garantia for utilizado em pagaménto de qualquer obrigação,
a Contratada se obriga a ,efetuar a respectiva reposição', no' prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar dá data do recebimento da comuniçação feita pelo Contratante.
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PARÁGRAFO QUINTO

Em caso ,de alteração do valor contratado, a Contratada deverá
apresentar nova garantia ou complementar, na mesma modalidade, a existente, no prazo
previsto n? parágrafo anter-ior.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A garantia, ou~'seu saldo, será liberada ou restituíqa, a pedido da
Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias consecutivos após expirar a vigência do contrato,
desd,eque cumpridas todaséls obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poperá aplicar
as segúintes sanções: advertência, multa, suspensão 'temporária do direito de licitar e
contratar com o TRF da 1a Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar'
com a Administração Pública, de acordo com o artigo 7~ da !-ei n. 10.520/2002, artigo 28
do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, artigos .86 a 88 da Lei n. 8.666/93,
cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termgs do artigo 109 do referido
diploma legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

o atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados
sujeitará a Cont~atada à multa diária de 0,25% sobre o valor total contratado ou sobre a
parcela executada com atraso e, na hipótese de atraso na prestação de élssistência técnica
da garantia ficará sujeita à multa diária ou. por hora, cpnforme critério de prãzo adotado.

,
PARÁGRAFO SEGUNDO

A Contratada, quando não puder cumprir 'os. prazos' estipulados para o
cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa

. I

por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos
de pcorrênda de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, q~e àltere fundamentalmente as condições deste contrato;. ou que impeça a sua
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido .pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência. .

PARÁGRAFO TERCEIRO

A SOlicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para
entrega/execução deverá ser encaminhada à Divisão de Assistência à.Saúde - DISAU, até
.o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do.
Cóntratante a sua aceitação. . '

PARÁGRAFO QU~RTO ..

Vencido o prazo proposto e aceit6 sem o fornecimento/execução, o
Contratante fixará data:.limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo de aplicação da
multa prevista.no Parágrafo Primeiro desta cláusula. '. . ..

L
O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justif~cado na forma

. disposta n'o Parágrafo Segundo desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se .. .

TRF.l' REGIÃO/IMP.15-02-05, LRL
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, o o

a Contratada às sanções previstas ~este instrumento.

PARÁGRAFO SEXTO

o'
10

o. A inexecução totai ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento,
poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação
'da mult~ no percentual de 10% (dez porcent6) sobre Q valor. total contr~tado ou sà~re,a .
pa'1e n~o entre.gue O"ll não executada. . o •

. PARÁGRÁFO SÉilMO
, • lo ,

o A aplicação de rnuJtas',bem como a rescisão contratual não impedem que
o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n.
8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade). :

'"' '

PARÁGRAFO OITAVO
, .

. Aa~licação de quaisquer das penaíidades previstas neste instrumento
será precedida de regular processo administr~tivo, asseguràdos o contraditório e a ampla
defesa. ' / I'

I 'o , PARÁGRAFO NONO

o Contratante promoverá o 'registro, no SICAF, de toda e. g'ualquer
penalidade imposta à Contratada .

\

, I . PARÁGRAFO DÉCIMO

Caso a Contratàda d,eixe de apresentar garantia 9u de cqmplementar o
. valor da garantia principal, dentro do prazo estabeleêÍdo, o Contratante poderá aplicar
penalidade correspondente a 10% (dez' por ceryto)p,Obre o valor da nova garantia ou do
valor a ser complementado., "

•• O. ~ •

"-CLÁUSULA DÉCIMA' Tf:RCEIRA --- DA RESCISÃO .

, O Contratante se. reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este
/ . Contrato, na ocorrência de qualquer das situações ptevistas nos arts.Tl; 78', incisos I a XII

! e XVII, e79, inciso I, da Lei n. 8.66.6/1993.

'PARÁGRAFO ÚNICO
,; \'';

, Este instrumento poderá ser rescindido amigáveL ou jLididalmente,
consoante çHspostono art. 79, inciso,s 11e 11I,.,da Lei n. 8.666/1993. . "o.

o ' CLÁUSULA DÉC'IMA QUINTA..l. DA VIG.ÊNCIA.
, I

..'

. Este instrumento entra em vigor a partir data de sua assinatura,
.vigorando por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igu'al período ou fração,
mediante termo aditivo, até o limit,e de 60, (sessenta) meses, incluindo- os primeiros 12
(doze) meses de vigência. ' . 'o

PARÁGRAFO ÚNICÓ

Este in~trumen~otem seu término previsto para 28/12/2010 .

. .

TRF.'" REGIÃonMP.15-02-05. LRL
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" CLÁUSULA DÉ,CIMASEXTA - DA PUBLICAÇÃO

11

-,

.•

.\

, , ,

. . O presente Contráto será publicado em forma de extrato no D.O.U, em
conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 ~a 'Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-'DO FORO
I .
Fica leleito' pelas partes o fOro Federal, -no Distrito Federal, para dirir:nir

quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro~.

E .por estarem as partes justas e ContrÇl.tadas,,assinam o presente
in~trumento e~ 3 (três) vias de igual teo'r e forma. .

'Brasília, 29 'de dezembro de 2009 ..

ANTÔNIO HUMBERTO MAC . DE SOUSA BRITO
Diretor da Secretaria de Administração do TRF1a Região

• r' ~ c. ,'"

~ '~vv&'
DANIELLE CRISTINE PINHEIRO

Sócia da Equipo-Técnica":" Assistência Técnica em Apare.lhos
Médico-Odontológicos Ltda

\

-\

, I

,
/
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ANEXO I AO CONTRATO 0109/2009

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

12

o preserite".instrumento tem por objeto a Contratação de empresa prestadora de"
serviços de assistênci~ técnica especializada, através de manutenção preventiva, incluindo,
o fornecimento sem ânus, de peças ecomponentes novos e originais para os equipamentos
odontológicos instalados neste Tribunal.

2 - DA JUSTIFICATIVA
Manter em perfeitas condições de funcionamento os ~quipa~entos odontológicos.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES ~

l.tiNl IObo,IBR QUANT. UN'U):•. , .ESPECIFIQ.icAO ~ .

01 . 000005797 01 UN
EQUIPO ODONTOLOGfCO, MARCA KAVO L1GHT,
TOMBAMENTO 30720

02 000005797 01 UN AUTOCLAVE. MODELO VITALE 12 LITROS,
MARCA CR1STÓFOLl, TOMBAMENTO 16228

- AUTOCLAVE MODELO VITALE 12 LITROS,
.03 000005797 01 UN MARCA CRISTÓFOLl, TOMBAMENTO 16229

04 000005797 01 UN AUTOCLAVE MODELO VITALE 12 LITROS,
MARCA CRISTÓFOLl, TOMBAMENTO 20190
MAQUINA TERMO:SELADORA COM AREA DE
'SELAMENTO 5MM, POTÊNCIA 100W, VOLTAGEM

05 000005797 . 01 UN 220 V, 310X165MM, COMPRIMENTO DE
SELAGEM: 330 MM - THERMO PLUS,
TOMBAMENTO 20019
MAQUINA TERMO-SELADORA COM AREA DE. SELAMENTO 5MM, POTÊNCIA.100W, VOLTAGEM

06 000005797 01 , UN 220 V, 310?<165MM, COMPRIME~TO DE
SELAGEM: 330. MM - THERMO PLUS,
TOMBAMENTO 20020

07 000005797 01 UN PROFI MARCA DABI DABI 'ATLANTE",
TOMBAMENTO 34671

08 000005797 01 UN PROFI MARCA DABI ATLANTE, TOMBAMENTO
34572

09 000005797 01 UN PROFI MARCA DABI ATLANTE, TOMBAMENTO
14706
APARELHO DE RAIO X SPECTRO 11C/CONTROLE

10 000005797 01 UN TURBO 50KVA -10MA, ÁREA FOCAL O,8XO,BMM,
MOD.SPECTRO 11 MARCA DABI ATLANTE,
TOMBAMENTO 30710

.. ' APARELHO RAIO X SPECTRO II COM'
CONTROLE, VOLTAGEM PARELHO DE RAIO X

11 000005797 01 UN . SPECTRO 11C/CONTROLE TURBO 50KVA -10MA, '
. AREA FOCAL O,BXO,BMM, MOD.SPECTRO 11

- MARCA DABI ATLANTE, TOMBAMENTO 07915
APARELHO FOTOPOLlMER1ZADOR - TIPO

12 000005797 01 UN PISTOLA, . PONTEIRA FIBRA ÓPTICA RíGIDA
AUTOCLA VÁVEL MARCA OPTILlGHT PLUS,

TRF-1a REGIÃO/lMP.1S-D2.0S, LRL
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TOMBAMENTO 28575
COMPRESSOR ,DE AR - MODE~O MSV

UN 25.SA/250HP.1, MARCA SCHULZ, TOMBAMENT.O
28266 '
APARELHO FOTOPOLlMERIZADOR DE
RESINAS . éOMPOSTAS, TIPO REVÓLVER,

UN MODELO OPTILlGHT PLUS' MARCA 'GNATUS,
TOMBAMENTO 16354
APARELHO' FOTOPOLlMERIZADOR DE

UN' RESINA$ COMPOSTAS, ,TIPO REVÓLVER,
MODELO' OPT1L1GHT PLLJS MARCA GNATUS,
TOMBAMENTO 16355
COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO COM

UN COBERTURA MOD.\ S-136-, MARCA DABI-
ATLANTE NACIONAL, TOMBAMENTO 7920

'UN CANETA, DE ALTA ROTAÇÃO' MARCA DABI
ATLANTE '

UN MICRO MOTOR MARCA DABI-ATLANTE .
UN CONTRAANGULO MARCA DABI,-ATLANTE '

01

01

000005797

000005797

..
15 000005797 ,01

16 000005797 01..
17 000005797 '04

18 000005797 Ó4
19 000005797 05

,13

. 14
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ANEXO 11AO CONTRATO 0109/2009

TABELA DE PREÇOS

14

.. ~

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

01

01

01

01

01

01

,01

01

01

01

01

01

01

UN EQUIPO ODONTOLOGICO, MARCA
KAVO L1GHT,TOMBAMENTO 30.720
AUTOCLAVE MODELO VITALE 12 50,00 .

UN LITROS, MARCA ,CRISTÓFOLl,
TOMBAMENTO 16228
AUTOCLAVE MODELO VITALE 12 80;00

UN LITROS, MARCACRISTÓFOLl,
TOMBAMENTO 16229
AUTOCLA VE MODELO VITALE 12 50,00

UN LITROS, MARCA CRISTÓFOLl, .
TOMBAMENTO 20190
MAQUINA TERMO-SELADORA COM 60,00
ÁREA DE SELAMENTO; 5MM,

UN POTÊNCIA100W, VOLTAGEM 220 V,
~10X165MM, COMPRIMENTO DE
SELAGEM: 330 MM - THERMO' PLUS,
TOMBAMENTO 20019
MAQUINA TERMO-SELADORA COM I 50,00
.ÁREA DE SELAMENTO 5MM,

UN POTÊNCIA 100W, VOLTAGEM 220 V, .
310X165MM, COMPRIMENTO DE
SELAGEM: 330 MM- THERMO PLUS,
TOMBAMENTO 20020

UN PROFI MARCA DABI DABI ATLANTE, 50,00
TOMBAMENTO 34571

UN PROFI MARCA DABI ATLANTE, 81,00
TOMBAMENTO' 34572. .

UN PROFI MARCA DABI ATLANTE, . 120,00
TOMBAMENTO 14706
APARELHO ,DE RAIO X SPECTROII 50.,00
C/CONTROLE TURBO 50KVA -10MA,

UN ÁREA . FOCAL 0,8XO,8MM,
MOD.SPECTRO II MARCA' DABI
ATLANTE, TOMBAMENTO 30710
APARELHO RAIO X SPECTROII COM 50,00
CONTROLE, VOLTAGEM PARELHO DE
RAIO X SPECTRO 11 C/CONTROLE

UN TURBO 50KVA -10MA, ÁREA FOCAL
0,8XO,8MM, MOD.SPECTRO 11MARCA
DABI ATLANTJ~,TOMBAMENTO 07915
APARELHO FOTOPOLlMERIZADOR - . ; 60,00
TIPO' PISTOLA, PONTEIRA FIBRA

UN 'ÓP-TICA RíGIDA AUTàCLAvÁVEL
MARCA OPTILlGHT . PLUS,
TOMBAMENTO 28575
COMPRESSOR DE AR - MODELO MSV 60,00

UN 25.SAi250HP.1, MARCA SCHULZ,
. TOMBAMENTO 28266

50,00

80,00

50,00

'60,00

50,00

, 50,00

81,00

1~O,00 -e
50,00

50,00

60,00

60,00
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14 01'

..

15 01

16 " 01

,17 04

18 04 .

19 05

APARELHO FOTOPOLlMERIZADOR -
DE . RESINAS COMPOSTAS, TIPO

- 'UN REVÓLVEÃ, MODELO
J

OPTILlGHT
PLUS MARCA GNATUS,

. TOMBAMENTO 16354
"APARELHO FOT,OPOLlMERIZADOH -
DE "RESINAS COMPOSTAS; TIPO

.UNREVÓLVER,' MODELO OPTILlGHT
PLUS" MARCA GNATUS,
TOMBAMENTO 16355 ..
COMPRESSOR DE AR
000, NTOLÓGICO' COM COBERTURAUN. .

, . MOD. S-136, MARCA DABI-ATLANTE
NACIONAL, TOMBAMENTO 7920
CANETA DE ALTA ROTAÇAO MARCA

UN" DABI ATLANTE,
UN ,MICRO MOTOR. MARCA OAB/-

AtLANTE
UN CONTRA ANGULOMARCA DAB1-

ATLANTE

15
, 4"; ;PREÇO
Q ~""l.ot AL

80,00 80,00

80,00 80,00

60,00 60,00

20,00 80,00

20,00 '80,00
\

20,00 100,00.
VALOR TOTAL MENSAL

\

YALOR ANUAL (TOT,AL MENSAL X 12 MESES)

1.291,00

15.492,00

TRF." REGIÀonMP.'5-02-05, LRL
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