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Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Ins tuto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

CONTRATO Nº 128/2020
Processo nº 25410.006051/2020-04
Unidade Gestora: [250052]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
REPARO
DE
EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM
A
UNIÃO,
POR
INTERMÉDIO
DO
INSTITUTO
NACIONAL
DE
CÂNCER
JOSÉ
ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA E A
EMPRESA MZ PRODUTOS MÉDICOS
LTDA.

Presentes de um lado a UNIÃO, por intermédio do INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR
GOMES DA SILVA – INCA, do Ministério da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o nº 00.394.544/0171-50 situado na Praça Cruz Vermelha, 23, 4º andar, Rio de
Janeiro - RJ, CEP 20.231-130, neste ato representado por sua Diretora Geral, Dra. ANA CRISTINA PINHO
MENDES PEREIRA, portadora do documento de iden dade nº 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e
inscrita no CPF/MF sob o nº 963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº 1947 de 28/09/2016, do Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a Empresa MZ PRODUTOS
MÉDICOS LTDA., sediada na Av. Jandira nº 569 – Indianópolis – São Paulo - SP, CEP 04080-003, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 04.143.267/0001-99, neste
ato representada por seu Sócio Diretor, Sr. MAURO CAVAR MORETTI, portador da Carteira de Iden dade
nº 5.248002-1 e CPF nº 378.432.735-91, doravante denominada CONTRATADA, após autorização da
Diretora Geral, ﬁrmam o presente contrato, por Dispensa de Licitação nº 126/2020, com fundamento no
Art. 24 – inciso II da Lei nº 8.666/93, na IN nº 05/2017 – MPDG - Processo nº 25.410.006051/2020-04,
conforme as especiﬁcações dos serviços, Projeto Básico e as propostas comerciais da CONTRATADA,
que passam a integrar o presente contrato de serviços não con nuos, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17445614&infra_sistema=1…

1/10

31/07/2020

SEI/MS - 0015907735 - Contrato

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de reparo de 11
equipamentos laringes eletrônicas, de marca Amplicord, modelo 55X, localizados no Serviço de
Fisioterapia do HC-I, compreendendo: desmontagem e montagem dos equipamentos, fornecimento e
subs tuição de diversas peças, limpeza e lubriﬁcação, ajustes, testes e revisão ﬁnal, tendo por
referência o Projeto Básico, as especiﬁcações dos serviços e as propostas comerciais da CONTRATADA
nºs OS 1469 a 1479, de 20/05/2020 e suas revalidações, estando incluída ainda a prestação de garan a
de 90 dias para os serviços executados, após aceite deﬁni vo pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O regime a ser adotado será o de execução indireta na modalidade de empreitada por preço global.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
Pelos serviços ora contratados e efe vamente realizados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância total de R$ 6.821,10 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais e dez centavos).
Os preços, que serão ﬁxos e irreajustáveis, incluem todas as despesas rela vas a seguros, taxas,
impostos ou quaisquer outras que incidam sobre os serviços contratados.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União, para o exercício de 2020, tendo sido emi da a Nota de Empenho nº
2020NE801492 de 23/07/2020 - Programa de Trabalho 10 302 5018 8758 0033 - 173226, Fonte de
Recursos 6151000000, Natureza da Despesa 339039.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
Os pagamentos ﬁcarão condicionados às disponibilidades ﬁnanceiras do Tesouro Nacional e serão
efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após consulta sobre a
regularidade de situação da CONTRATADA junto ao SICAF. As Notas Fiscais e Faturas apresentadas pela
CONTRATADA deverão, obrigatoriamente, conter o mesmo CNPJ/MF especiﬁcado no preâmbulo deste
contrato, correspondendo ao do cadastramento no SICAF e ser atestadas pelo CONTRATANTE, através do
ﬁscal de execução do contrato. As Notas Fiscais e Faturas rela vas aos serviços contratados deverão ser
entregues pela CONTRATADA no NUCLENF – Núcleo de Notas Fiscais do INCA, localizado na Rua
Marquês de Pombal, nº 125, 8º andar – Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.230-240 - tel: (21) 32075686, para serem devidamente atestadas.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
Após o devido processamento e, desde que a consulta ao SICAF revele situação de regularidade, os
pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, através de ordem bancária contra o Banco do
Brasil S/A, ou qualquer en dade bancária indicada na proposta e na nota ﬁscal, devendo para isto ﬁcar
explicitado o nome do banco, agência, localização e número da conta corrente em que deverá ser
efe vado o crédito, após as retenções devidas, conforme disposto na IN RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de
2012. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES”, deverá apresentar junto com a Nota
Fiscal/Fatura, cópia do termo de opção.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
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Nos casos de eventuais atrasos por culpa exclusiva do CONTRATANTE, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data acima referida até a data do efe vo
pagamento, tendo como base a taxa percentual de 6 %, calculados pró-rata tempore, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM

= (t %/365) N x VP, onde:

t

= taxa percentual de 6%;

EM

= encargos moratórios;

N

= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;

VP

= valor da parcela a ser paga.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA
O CONTRATANTE fará a Retenção Previdenciária no percentual de 11%, sobre o valor da nota ﬁscal ou
fatura de prestação de serviços, em favor da Previdência Social, sendo que tal valor deverá vir destacado
no referido documento de cobrança, conforme Art. 31 da Lei nº 8.212/91 e Art. 219 do Decreto 3.048/99,
nos casos em que se aplica, conforme disposto na IN/MPS/SRP nº 3 de 14/7/2005.
CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, através de termo adi vo
assinado pelas partes, numerado em ordem crescente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.
O presente Contrato vigorará por até 180 (cento e oitenta) dias, com início na data estabelecida na
ordem de início de serviços, emi da pelo SEC - Serviço de Engenharia Clínica do INCA.
Os serviços serão executados em até 15 dias a par r da ordem de serviços, para cada equipamento.
O prazo de recebimento provisório será de: 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do
equipamento reparado e o prazo de recebimento deﬁni vo será de 15 (quinze) dias, após o recebimento
provisório.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Assumir integral responsabilidade pela boa e eﬁciente execução dos serviços, na forma do que dispõem
a legislação em vigor, as especiﬁcações do processo administra vo e o contrato.
Emi r relatório de Ordem de Serviço detalhado do serviço executado devendo constar: os dados do
equipamento (marca, modelo, nº de série, patrimônio, localização), detalhes do serviço realizado,
descrição das peças subs tuídas, data de atendimento, data de encerramento do serviço e o estado do
equipamento ao ﬁnal da intervenção. A OS deverá estar assinada pelo técnico que efetuou o serviço,
pelo proﬁssional do CONTRATANTE usuário do equipamento que esteve presente durante a visita do
técnico e pelo proﬁssional técnico do Serviço de Engenharia Clínica. Ao ﬁnal a OS deverá ser entregue ao
SEC.
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Observar, durante a execução dos serviços contratados, o ﬁel cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais vigentes ou que venham a viger, sendo a única responsável pelas infrações que
venham a ser come das.
Assumir todo o ônus decorrente de ações judiciais, provenientes de danos causados pela execução do
contrato, que possam vir a ser imputados ao CONTRATANTE por terceiros.
Ser para todos os ﬁns e efeitos jurídicos, a única e exclusiva empregadora, afastando o CONTRATANTE,
em qualquer hipótese de responsabilidade trabalhista.
Reconhecer todos os direitos da Administração (INCA), em caso de rescisão administra va, no sen do de
evitar solução de con nuidade nas a vidades dependentes deste contrato, em decorrência da
inexecução ou rescisão deste contrato.
Manter, durante o período de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualiﬁcação
previamente exigidas, na etapa de habilitação do processo administra vo que deu origem ao presente
contrato.
Reparar todo e qualquer dano que venha a ser causado em razão da execução dos serviços objeto da
contratação, suportando os prejuízos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, cuja inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento.
Garan r os serviços executados pelo prazo de 90 (noventa) dias, após aceite pelo CONTRATANTE,
independentemente do prazo de vigência deste contrato.
A CONTRATADA deverá agendar com o Serviço de Engenharia Clínica a data e o horário da execução do
serviço ou re rada dos equipamentos, quando couber.
Caso seja necessário re rar algum equipamento, partes e/ou peças, o ônus referente à re rada e
transporte ﬁcará por conta da CONTRATADA.
A re rada do equipamento, partes e/ou peças terá que ser autorizada pelo Serviço de Engenharia Clínica.
Quanto à devolução, esta deverá ser realizada no mesmo local de re rada, salvo prévio acordo.
Durante o período da garan a, para o caso de eventual falha no equipamento, a CONTRATADA deverá
enviar um proﬁssional técnico em até 48h após abertura de chamado realizado pelo Serviço de
Engenharia Clínica.
O funcionário técnico da CONTRATADA deverá apresentar-se ao Serviço de Engenharia Clínica para dar
início a execução do serviço.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Nomear, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, ﬁscal da execução do contrato, a quem caberá
acompanhar e ﬁscalizar a perfeita execução do contrato.
Expedir Ordem de Serviço, para início da execução das a vidades objeto do contrato.
Expedir, por escrito, todas as determinações e/ou comunicações dirigidas à CONTRATADA.
Acompanhar e ﬁscalizar os trabalhos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, visando o atendimento
das normas, especiﬁcações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a ﬁm de
assegurar a regularidade na prestação dos serviços, bem como o ﬁel cumprimento das condições
estabelecidas no contrato.
Promover, na presença do preposto da CONTRATADA, aferições dos serviços executados, através de
relatório, que deverá ser anexado à Nota Fiscal para ﬁns de pagamento, observando o disposto no art. 73
da Lei nº 8.666/93.
Efetuar o pagamento dos serviços objeto deste contrato, após o devido atesto quanto à perfeita
execução dos serviços contratados, na forma prevista nas especiﬁcações do processo e no instrumento
de contrato.
Efetuar a glosa em Nota Fiscal referente (s) a multas de mora e outras penalidades, na forma prevista no
processo administra vo e no contrato.
O servidor previamente designado, na forma do que dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93, acompanhará a
execução e atestará as Notas Fiscais e Faturas de serviços, correspondentes à execução, desde que
executados na forma do processo administra vo ou, indicará as pendências ou descumprimento das
obrigações decorrentes do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O não cumprimento das cláusulas e condições previstas neste Contrato e na proposta comercial,
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas nos Ar gos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, garan da a prévia
defesa e o contraditório, como abaixo indicado:
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos signiﬁca vos para o
serviço contratado;
Multas de:
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto,
de forma a conﬁgurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
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0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2 abaixo; e
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 do Projeto Básico poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Servir-se de funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela ﬁscalização, por serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por
ocorrência;

02

6

Subs tuir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;

01

7

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente no ﬁcada pelo órgão ﬁscalizador, por item e
por ocorrência;

03

8

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

9

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA

01

Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
proﬁssionais que:
tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
pra cados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
O valor das multas referidas na subcláusula primeira será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente em favor da CONTRATADA. Caso contrário, deverá o valor ser por ela recolhido por meio de
GRU na rede bancária em favor da Conta Única do Tesouro Nacional – UG 250052 - Ins tuto Nacional de
Câncer – INCA – Gestão 0001, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA
O valor das multas de mora referidas na subcláusula primeira será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente em favor da CONTRATADA. Caso contrário, deverá o valor ser por ela recolhido por
meio de GRU na rede bancária em favor da Conta Única do Tesouro Nacional – UG 250052 - Ins tuto
Nacional de Câncer – INCA – Gestão 0001, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
comunicação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato será rescindido de pleno direito, de imediato, em todos os casos previstos nos
ar gos 77 a 80 e incisos da Lei nº 8.666/93, devendo a rescisão ser formalmente mo vada nos autos do
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processo, assegurados à CONTRATADA o direito de contestação e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DOCUMENTOS INTEGRANTES.
O presente contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, demais disposições
legais em vigor ou que venham a disciplinar as licitações e os contratos no âmbito da Administração
Federal.
Integram o presente contrato, os seguintes documentos, independentemente de transcrição:
O Projeto Básico, os documentos de especiﬁcação dos serviços e de habilitação da CONTRATADA e a
proposta de preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos pra cados pela Administração, cabe recurso na forma prevista no art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente contrato em extrato no DOU, será providenciada pela Administração até o
quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
como determinado no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS
Os casos omissos decorrentes da execução deste contrato, serão resolvidos de comum acordo entre as
partes e em úl mo caso, reme dos à autoridade superior da Administração do CONTRATANTE, para
decidir, tendo em vista a estrita observância à Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA À DISPENSA
As propostas da CONTRATADA e o presente contrato, constantes dos autos do processo nº
25410.006051/2020-04, vinculam-se ao termo de autorização da dispensa de licitação SIDEC – Nº
126/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente contrato e que não forem passíveis de
solução amigável, serão dirimidas em juízo, no foro da Jus ça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme pelas partes supramencionadas, assinam o
presente contrato, com as testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si
e seus sucessores.
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__________________________________________
Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral do
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS

______________________________________
Sr. MAURO CAVAR MORETTI
Sócio Diretor da Empresa
MZ PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
TESTEMUNHAS

_____________________________

______________________________

MZ-SC-6051-2020-04-REPARO+PEÇAS-LARINGESELETRÔNICAS-DL-24-II-BAIXOVALOR.doc
Documento assinado eletronicamente por Ana Cris na Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do
Ins tuto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, em 27/07/2020, às 17:53, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Mauro Cavar More , Usuário Externo, em 28/07/2020,
às 11:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Augusto Moniz Lustosa, Chefe do Serviço de
Contratos e Convênios, em 28/07/2020, às 11:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Ana Karine dos Santos Furtado, Assistente em Ciência
e Tecnologia, em 28/07/2020, às 12:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de
Março de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0015907735 e o código CRC C8D2357E.
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