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Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
inlermédio do SENADO FEDERAL c do oulro, "
cmpresa MBA TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
tem por objeto prestação de serviços de
mllnutenção, pl'og1'alUnção c ollcl'nção do PAIlX
Ericsson
MX-ONE c MD-IIOMD-ltO
do
SENADO, durante 12 (doze) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
nO 00.530.27910001-15, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, ANTÔNIO HELDER
MEDEIROS REBOUÇAS, e a empresa MBA TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP, com sede na
SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto L - Bloco OI, na 38, Sala 121 , Parte "B", Edificio Assis
Chateaubriand - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.340-000, telefone na (61) 2191-4900 CNPJ-MF
nO 05.769.362/0001-65, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra.
CHRISTINA LEMES DE DEUS, CI. 7844/D-CREA-GO, CPF na. 624.254.551-91, resolvem
celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão Eletrônico na 006/2014, homologado pelo
Senhor Diretor-Geral à fl. 1753 e verso do Processo n. o 00200.010 136/2011-32, incorporando o
edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, fls. 1578/ 1700 a este instrumento, e
sujeitando-se as partes às disposições da Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos
nas 24/1998 e 10/2010, ambos da Comissão Diretora do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de manutcnção, programação
e operação do PABX Ericsson MX-ONE e MD-llOMD-110 do SENADO, durante
12 (doze) meses consccutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste
contrato e do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSAIHLIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I" manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação, bem como em compatibilidade com as obrigações assumidas;
11 - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre qUi hOI~vell
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11I -efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos SOCiaiS, trabalhistas, previdenciários,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execução deste contrato;

IV - obter junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART deste contrato no
prazo nuíximo de 30 (trinta) dias após a sua assinatura e apresentar o documento ao gestor;
V - manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o empregado com conduta inconveniente;

VI - manter, duraute a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos equipamentos
de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
VII - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessano,
podendo, para a execução dessa função, definir um empregado dentre os residentes no
SENADO;
VI" - manter equipe técnica nas quantidades necessárias e adequadas ao cumprimento de todas
as tarefas e abrangência dos selviços;
IX - efetuar, se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os meios de utilização do "BANCO DE HORAS", dc acordo com o que tiver
previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva categoria profissional e em
conformidade com o art. 59, § 2°, do Decreto-Lei nO 5.452/43 (CLT);

X - manter os funcionários devidamente identificados por meio do uso de crachás de
identificação, de acordo com os padrõcs de identificação do contratante e normas internas do
Senado Federal;
XI - selecionar e treinar os empregados que irão prestar os serviços contratados;

XII - proporcionar treinamento técnico e de relacionamento humano aos seus empregados
capacitando-os à perfeita execução dos serviços objeto deste contrato;
XIII - apresentar relação da equipe técnica que operará em caráter residente nas instalações do
SENADO FEDERAL e dos que ahmrão por intermédio de visitações e inspeções sistemáticas
para aprovação pela Secretaria de Telecomunicações - STELE, sendo que, uma vez aprovada a
relação, somente poderá ser alterada com a aquiescência do mencionado órgão;
XIV - substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao
substituído, nos seguintes casos:
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SENADO FEDERAL
a)
falta justificada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem prévia
autorização, no prazo máximo dc 30 (trinta) minutos, a contar do início da jornada definida
para o serviço ou da ciência do afastamento;
b)

gozo de férias;

c)

licença e/ou atestado médico; e

11)

solicitação do gestor.

XV
aprcsentar ao gestor a planilha de férias de scus empregados, com a indicação dos
respectivos substitutos. As férias devem ser concedidas anualmente, cabendo penalidade à
CONTRATADA se não concedidas;
XVI - efetuar o pagamento aos profissionais alocados nos seguintes prazos:
a)

salário até o 5° dia útil do mês subsequentc a realização dos serviços;

b)

pagamento de custos de alimentação e transporte até o 5° dia útil do mês em referência;

b.I) auxílio alimentação no valor de R$ 22,12 (vintc c dois reais c doze centavos) por dia
trabalhado, do mês em referência, fixado por decisão da Comissão Diretora, conforme 14"
Reunião de 20 11, de 20/ 12/20 I I; e
b.2) transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para atender os dias de
trabalho do mês em referência.
XVII - observar a legislação trabalhista, previdenciária e convenção coletiva de trabalho da
respectiva categoria efetuando as anotações nas carteiras de trabalho, inclusive quanto à
categoria profissional a ser exercida;
XVlll-responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinarcs e das orientações dc scgurança, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas
áreas do SENADO;
XIX - cxcrcer controle sobrc a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, por intcrmédio
de folha individual de frequência mensal;

xx -

fornecer equipamento dc scgurança individual conformc legislação cm vigor, exigindolhes o uso em selviço, devendo substituí-los imediatamente sempre que necessário;

XXI - realizar os serviços constantes no objeto decorrente do contrato, mesmo que realizadas
atualizações futuras de versão do sistema telefônico, bem como promover o necessário
treinamento da equipe técnica sem ônus adicional para o SENADO;
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XXII - fornecer uniforme, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do
contrato de prestação de serviços, sem ônus para os seus funcionários, atendendo a descrição
constante do Anexo 02 do edital, com modelos e cores a serem previamente aprovados pelo
gestor, para uso permanente em serviço. Os mcsmos deverão scr substituídos com periodicidadc
anual , ou antes, em caso de desgaste prematuro;

XXlll - responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por acidente
ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente.
XXi V - pagar regularmente a todos os scus funcionários o bencficio de vale-transporte, valealimentação ou auxílio-alimentação, contudo se isso não for cumprido integralmente, dado que
algum dos empregados não queira auferir tal beneficio, a CONTRATADA efetuará o desconto
dos valores previstos na proposta para esses beneficios, bem como em relação aos valores
descontados dos funcionários a esse título. Caso o desconto não seja efetuado na fatura, licará o
gestor autorizado a efetuar a glosa dos valores unilateralmente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § I° do ar!. 57 da Lei
nO 8.666/ 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso se enquadre na definição de microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional a CONTRATADA deverá comprovar, no prazo
de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, a comunicação, à Secretaria da Receita
Federal, da exclusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado, nos termos do ar!.
30, inciso li, da Lei Complementar n° 123/2006 e do Edital de Pregão Eletrônico nO 006/2014.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a CONTRATADA não comprove a comunicação no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará 11 Secretaria da Receita Federal,
para avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no ar!. 29, inciso I, da Lei
Complementar n° 123/2006.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento dos salários
e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS concernentes a este contrato, fica o
SENADO autorizado a deduzir das faturas os respectivos valores e efetuar o seu pagamento
direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste fato ao SENADO
até a data do adimplemento da obrigação poderá ser considerada como atenuante quando da
aplicação das penalidades.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO QUINTO - Na situação prevista no parágrafo anterior deve a CONTRATADA
fornecer ao SENADO de imediato todas as informações e documentos necessários para a
efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO SEXTO - Na impossibilidade de pagamento direto pelo SENADO, os valores
retidos serão depositados eautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de sa lários e das demais verbas trabalhistas,
contribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores intervalo
para repouso c alimentação, na forma dos arts. 71 e 72 da CLT, efetuando rodízio dos
empregados alocados no SENADO, de comum acordo com o gestor, quando a natureza do
serviço exigir a presença ininterrupta de profissionais no posto de trabalho.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá apresentar uma declaração de que tem
condições de garantir o fornecimento das peças, componentes e demais materiais, novos e
genuínos, cncontrando-se apta ao pleno atendimento do objeto deste contrato.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá comprovar que o corpo técnico que possui
tem treinamento com habilitação técnica em operação, manutenção e programação em PABX
Ericsson MX-ONE e MD-IIO e experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses na versão BCI2 ou
versões superiores, mediante apresentação de documentos comprobatórios ou certificados.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá fornecer peças novas e originais, e/ou
componentes e materiais necessá rios para a execução dos serviços contratados, sem ônus para o
SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços
não terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA assume toda e qualquer
responsabi lidade no que se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao
fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e
previdenciárias, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O preposto designado pela CONTRATADA deverá
ser conhecedor dos termos contratuais pactuados, bem como ser comprometido com as
obrigações c espccificidades desta contratação, de forma a tratar as demandas contratuais
encaminhadas pelo gestor de forma eficiente e tempestiva, com vistas a evitar prejuízos aos
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usuários do sistema telefônico do SENADO e permitir viabilizar a adequada execução dos
serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Havendo horários distintos de início e término do
expediente dos cmpregados, não será aceito que a CONTRATADA substitua o vale-transportc
pela concessão de transporte em apenas certo horário de entrada e saída do SENADO;
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os funcionários da empresa CONTRATADA dcvcrão
obedecer aos seguintes padrões de conduta:
a) Aprcsentar-se uniformizado(a) c com asseio;
b) Ser di screto(a) e cortês;
c) Zelar pelos equipamentos, softwares e materiais que utilizar ou tiver acesso;
d) Guardar sigilo de todas as informaçõcs a que tiver acesso;
e) Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COTELE;
I) Prestar os selviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observadas as
recomcndações aceitas pela boa técnica, normas c legislação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho e de execução durante a vigência dos
serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO- A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos causados ao SENADO ou a terceiros por ação ou omissão de seus empregados e
prepostos decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRArO DÉCIMO OITAVO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objeto a que se re fere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - É vedada a contratação, por parte da CONTRATADA e
para prestarem os serviços objeto do presente contrato, de empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parcntcs até o 3° grau, na linha reta ou colatcral, por consanguinidade ou
afinidade, dos Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO, ocupantes de cargos
ou funções comissionadas de direção, na forma do disposto no Ato da Comissão Diretora do
Scnado Federal nO OS/2011 c Decreto nO 7.203, de 2010.
PARÁGRArO VIGÉSIMO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigaçõcs deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Aplicam-se a este contrato as disposições do
Código de Protcção e Defesa do Consumidor instituído pcla Lei nO8.078, dc 11 de setembro de
1990.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Deverá o SENADO, representado pelos gestores titular e substituto, devidamente nomeados,
prom over todas as ações necessá rias ao fiel cumprimento deste contrato, inclusive:
I - sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o especificado,
sempre que essa mcdida se torne necessária;
Il- exigir a retirada de qualquer empregado da CONTRATADA que, a seu critério, venha a
prej udi car o bom andamento dos serviços;

11I - manter, junto à CONTRATADA, criterioso registro dos acontecimentos no Livro de

Ocorrências;
IV - conferir se a CONTRATADA paga regularmente auxílio-alimentação e val e-transporte
dos scus empregados. Havendo horários distintos de iníci o e térmi no do expediente dos
empregados, o gestor não deve aceitar que a CONTRATADA substitua o vale-transporte
pela concessão de transporte em apenas certo horário de entrada e saída no SENADO;

V - exigir da CONTRATADA a apresentação da planilha de férias de seus empregados, com a
indicação dos respect ivos substitutos. As férias devem ser concedidas anualmente,
cabendo penalidade à CONTRATADA se não eonccdidas;

"1- conferir a concessão de licenças, a substituição de empregados no caso de faltas e o
fornecimento de uniformes, se for o caso;

VIl- exigir e conferir todos os documentos previstos no edital da licitação que habilitou a
CONTRATADA, como condição para a prorrogação deste contrato;
VIII - propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previ stas neste
cont rato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pcla
CONTRATADA;

IX - encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos públicos
competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver
indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao Enírio e aos empregados da
CONTRATADA ;
X - liberar a garantia contratual , desde que não constatada qualquer pendência , inclusive
quanto ao recolhimento dos encargos sociais por parte da CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRA TA DA obriga-se a iniciar a prestação dos selviços, no prazo máximo de OS
(cinco) dias Ílteis, a contar da assinatura do contrato, de forma a assegurar que os equipamentos
e softwares mantenham regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento.
PARÁGRA FO PRIMEIRO - Executar os serviços de programação, operação e manutenção
(preventiva e corrctiva) de acordo com as normas gerais atincntes à espécic e ao ficl
cumprimento dos manuais dos fabricantes e normas técnicas, ficando responsável por quai squer
prej uízos causados aos equipamentos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Disponibili zar tantos profissionai s quantos necessanos para a
execução dos serviços descritos nessa especificação, sendo que, os que excederem a equipe
técnica mínima relacionada ncssa especificação estarão sujeitos às mesmas obrigações c deveres
daqueles, não implicando aumento de custo para o SENADO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Manter no SENADO, operando em caráter permanente, de
segunda a sexta-feira, a equipe técnica mínima de 02(dois) Técnicos Especialistas em PABX
Ericsson MX-ONE e MD-IIO, um por turno de 6 horas, entre 8h30 e 20h30.
PARÁGRAFO QUARTO - Manter serviço de plantão alcançável 24 (vinte e quatro) horas,
inclusive nos finais de semana e fcriados.
PARÁGRAFO QUINTO Manter serviço de monitoria de alarme remoto dos componentes do
sistema telefônico, permanentemente ligado ao plantão, de forma a se cientificar imediatamente
de qualquer falha e reali zar os procedimentos necessários ao breve rcstabelecimento do PA BX
Eriesson MX-ON E e MO-li O, inclusive com a reposição de peças.
PARÁGRAFO SEXTO
Realizar manutenções preventivas periód icas,
recomendadas pelo fabricante do PABX Ericsson MX-ONE e MO-I 10.

conforme

a)

A manutcnção preventiva deverá prevenir falhas e defeitos, mantendo assim os demais
processos seguros, por meio de testes periódicos que são executados na rede de
comunicação ou de dados. Seu objelivo deverá ser a anlecipação de ações (prevenlivas e/ou
correlivas) que ven.ham a minimi zar os riscos de degradação dos níveis de disponibilidade
dos PABXs Ericsson MX-ONE e MD-IIO;

b)

A manutenção preventiva deverá proleger a operação dos I'ABXs Ericsson MX-ONE c
MO-li O e maximizar a disponibilidade dos equipamenlos e aplicativos da solução por meio
de parâmelros e pré-requisitos definidos pelo fornecedor da solução, pela análise de
relatórios de falhas, pelas condições ambientai s, pelas conexões externas e pelos sistemas
de alimentação e baterias.
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c)

Os responsáveis pela gestão técnica deverão manter registros de todos os serviços dos
PABXs Ericsson MX-ONE e MD-llO, podendo realizar manutenções programadas e
previamente acordadas.

d)

A manutenção corretiva ou prevcntiva dos bancos de bateria como limpeza, reparo de
conexões, substituição de pólos e reposição de soluções eletrolíticas é de responsabilidade
da CONTRATADA, contudo quando for necessário a substituição integral de um ou mais
elemento do banco de baterias, essa será de responsabilidade do SENADO FEDERAL.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Garantir a operação dos módulos dos PABXs Ericsson MX-ONE e
MD-IIO, dcscnvolvendo, executando e controlando rotinas periódicas (diárias, semanais,
mensais, eventuais, etc.) que serão realizadas para a manutenção das funcionalidades desses, tais
como:
a)

Rotinas de backup dos sistemas de software;

b)

Inventários de SW / HW / Documentação;

c)

Dimensionamento de suprimentos de teleinformática;

d)

Garantia da disponibilidade dos processos de Restare a serem utilizados em situações de
contingência;

c)

Relatórios das atividades.

PARÁGRAFO OITAVO - Administrar os PABXs Ericsson MX-ONE e MD-IIO, em conjunto
com o CONTRATANTE, definindo e colocando em prática as rotinas operacionais que
determinarão a administração dos recursos da rede (acessos a recursos de hardware e software,
modelo dc contas, grupos, scnhas, pastas, recursos de impressão, auditoria, administração e
manutenção da segurança das aplicações e do banco de dados), e, ainda dentro dessas
atividades, desenvolver os trabalhos de inclusão, exclusão e alterações dos recursos da rede e
reconfiguração de ambientes e produtos que não caracterizem melhorias ou novos projetos, mas,
simplesmente, movimentações lógicas necessárias à operacionalização e disponibilidade dos
PABXs Ericsson MX-ONE e MO-I 10.
PARÁGRAFO NONO - Executar a manutenção corretiva, o rastreamento e a correção das
falhas em todos os módulos dos PABXs Ericsson MX-ONE e MD-IIO de modo rápido e
cficicntc em casos dc distúrbios operacionais ou de funcionalidade limitada dos componcntes da
solução, observando que:
a)
O serviço inclui suporte e assistência técnica remota e a designação de técnicos para
restaurar a plena funcionalidade dos PABXs Ericsson MX-ONE e MO-li O;

9
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b)
Os serviços são realizados a parlir da aberhlra de um chamado à área de suporte ao
usuário, tipicamente decorrente dc falhas, defeitos, operações cquivocadas;
c)
O objelivo da manutenção corretiva é a de restauraçllo e/ou reparação depois de
diagnosticada uma falha ou defeito, de um todo ou partc da solução, sistema, máquina,
software, etc., incluindo-se a substituição de partes e peças;

d)
Os serviços de manutenção corrctiva poderão scr provenicntes inclusivc do processo dc
operação, nesse caso, de forma transparente para os usuários, deverão ser executados
observando-se as seguintes premissas:
d.I) Gravidade do Problema (Falha/Defeito): Alta, Média ou Baixa.
d.2) Grupos de Produtos: Informática, Telefonia, lnfra-estruhlra, etc.
d.3.) Produtos: Software, Hardware, Equipamentos diversos, etc
PARÁGRAFO DÉCIMO - Manter no SENADO, operando em caráter permanente, de
segunda a sexta-feira, a equipe técnica mínima a seguir, com as respectivas qualificações
profissionais:
a) 02 (dois) técnicos de PABX, residentes, especialistas no PABX Ericsson MX-ONE e MOI 10, com disponibilidade diária de 06h (scis horas) cm período diurno, observando as
normas trabalhistas vigentes para a função. Estes executarão selviços de rotina e
monitoração diretamente ligados ao sistema telefônico e serão também responsáveis, a
pcdido do gestor, dentre outras, pclas seguintes atividadcs:
a.l)
alterações de programação e operação para alinhamento das facilidades dos PABXs
Ericsson MX-ONE e MD-IIO às nccessidadcs do SENADO;
a.2)

conferência de dados e emissão de relatórios.

PARÁGI~AFO DÉCIMO PRIMEIRO Garantir a qualificação profissional da equipe técnica,
conforme estabelecido a seguir:

a) TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PABX ERICSSON MX-ONE e MD110
a.I) Escolaridade 2° Grau completo;
a.2) Habilitação técnica cm operação, manutenção c programação em PABX Ericsson MXONE / MD-II O c experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses nesta versão ou versões superiores;
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a.3) Treinado na programação e configuração de cenlrais privadas de comutação híbrida, TOM
(Multiplexação por Divisão de Tempo) e lP (Protocolo de Internet) com conhecimento dos
componentes básicos de Hardware e Software utilizados neste tipo de equipamento;
a.4) Conhecimento das sinalizações padrão utilizadas na interligação entre centrais de
comutação privada, especialmente as sinalizações utilizadas na MX-ONE e MD-II O;
a.S) Experiência comprovada na manutenção e suporte em infra-estrutura de telecomunicações
corporativas em ambienles que englobem PABX Ericsson.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Organizar c encaminhar ao gcstor, mensalmcnte, para
aprovação e fiscalização, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, sendo que o
primeiro encamillhamento acontecerá 15 (quinze) dias úteis após a assinahlra do contrato, as
cscalas de serviços, bcm como o calendário de manutenção prevcntiva com a identificação das
unidades administrativas do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Escalar os empregados por ela contratados para
prestarem serviços em jornada extraordinária, fora dos horários e dias de semana estabelecidos
no REGIME DE EXECUÇÃO, sempre que se fizer necessário o trabalho em tais eircunstüncias,
sem que isto implique qualquer pagamento adicional por parte do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Executar os serviços de alteração de configuração para
alinhamcnto das facilidades dos PABXs Ericsson MX-ONE e MD-IIO às necessidades do
SENADO, que vierem a se fazer necessárias, independentemente do fato motivador do ajuste,
sem que isso implique qualquer pagamento adicional por parte do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Realizar os serviços de assistência técnica preventiva e
corretiva, respeitados os critérios e normas técnicas recomendados pelos fabricantes, com
aplicação dc pcças c/ou componentes, novos C genuínos, sem qualquer custo adicional para o
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Comprovar a aquisição das pcças c/ou componcntcs,
mediante a apresentação da respectiva nota fiscal ao gestor.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Restabelecer a comunicação interrompida em caso dc
falha no sistema telefônico, com uma tolerância de 30 (trinta) minutos a partir do acontecimento
do defeito, com conseqüente registro no Livro de Ocorrências ou emissão de documento
comprobatório com horário, sendo que, cm finais de semana e feriados, estc prazo ficará
dilatado para I (uma) hora, bem como quando necessário o deslocamento dos técnicos para
local remoto, caso dos módulos externos instalados nas Residências Oficiais da SQS 309 e
Prcsidência do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Comunicar ao gestor, verbal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, no mCI
de t mpo
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possível, reduzir a termo as comunicações verbais, acrescentando todos os dados e
circunstâncias julgadas necessárias ao esclarecimcnto dos fatos.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO- Manter um Livro de Ocorrências para registro e
acompanhamento, pelas partes, das falhas ocorridas nos equipamentos objcto deste contrato,
com indicação do horário de acontecimento, forma inicial de comunicação utilizada, fato
motivador, inclusive se decorrente de erro de programação ou operação, e horário do
saneamento; bem como, qualquer anormalidadc verificada no período, descumprimento das
obrigações contratuais, execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As comunicações c entendimentos do gcstor deste contrato com
a CONTRATA DA serão feitos por intermédio de Livro de Ocorrências, inclusive as faltas
ocorridas, sendo as folhas mbricadas pelas partes.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - A jornada de trabalho dos profissionais referidos
no Anexo 02 do edital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por
solicitação do gcstor.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Todo e qualquer cartão eletrônico ou peça do MXONE / MO-lI O ou periférico destes que necessitar ser retirada para manutenção cxterna ao
SENADO pela CONTRATADA deverá ser acompanhado de termo formal de retirada do
material emitido pelo gestor. O referido componente deverá retornar às instalações do
SENADO, dcvidamente consertado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da
assinatura do referido termo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá repor com estoque
próprio, todo e qualquer cartão eletrônico ou componente dessa plataforma que seja retirado
para manutenção externa e que sejam necessários ao bom desempenho das funcionalidades ou
disponibilidade dos PABX(s), podendo, de forma alternativa, ofertar contingência, desde que
não gere prejuízos às referidas funcionalidades / disponibilidade, bem como seja aceita pelo
gestor.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - Os cartões eletrônicos ou peças que não puderem ser
manutenidos pela CONTRATADA deverão ser substituídos à custa exclusiva desta, por outro
novo de igual modelo ao retirado. Na impossibilidadc dcsta substituição, dcverá a
CONTRATADA substihlí-Io por outro similar, desde que indicado e homologado pelo
fabricante do equipamento, bem como autorizado pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A realização eventual de serviços extraordinários
deverá ser solicitada e justificada pelo Gestor deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - Todos os serviços serão executados diretamente e sob a
orientação c comando da CONTRATADA por intermédio de seu preposto.
12
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
de produtos ou serviços considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor mensal de
R$ 157.425,00 (cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e vintc c cinco reais), conforme
proposta da CONTRA TA DA, de fl s. 1578/1700, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a
antecipação de pagamentos por serviços não executados ou executados de forma incompleta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço global anual estimado do presente contrato para o
período de 12 (doze) meses consecutivos é de R$ 1.889.100,00 (um milhão, oitocentos e oitenta
mil e ccm reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, nccessários à
perfeita execução deste contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária,
tribut:íria e convenção coletiva de trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, condieionados ao
prévio atestamento dos serviços pelo gestor, por intermédio de depósito em conta bancária da
CONTRATADA, mediante o recebimento da nota fiscal-fatura, cm 2 (duas) vias, com a
discriminação dos serviços, cuja data de emissão não poderá ser anterior à do último dia do mês
vencido.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A primeira nota fiscal-fatura a ser apresentada terá como
período de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e as
notas fiscais/fatura subseqüentes terão como referência o período comprccndido entre o dia
primeiro e o último dia de cada mês.
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a
30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal-fatura, condicionados à apresentação de:
I-

prova de quitação da folha dc pagamento específica deste contrato, relativamente ao
período constante da nota-fiscal/fatura apresentada, a ser emitida pela instituição bancária
que efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referente tanto à
remuneração mensal quanto ao 13° salário, conforme o caso, contendo o nome do
funcionário e o valor do crédito promovido;

11 -

guias de Recolhimcnto do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e das Guias
de Relação de Empregados (GRE); bem como, de regularidade com o Instituto Nacional
do Seguro Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(CRF), a Certidão Conjunta Ncgativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, c
ainda, a Certidão Negativa de Débitos Traba lhistas (CNDT);
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III - espelho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica deste
contrato;
IV - comprovantes de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação aos empregados
da CONTRATADA que prestem os serviços objeto do presente contrato;
V-

planilhas de custos de cada categoria e informações sobre qualquer outra vantagem ;

VI - planilha discriminada com o controle de freqüência dos profiss ionais no horário ordinário e
extraordinário, observado o que trata o inciso IX e XIX da Cláusula Segunda deste
instrumento, no caso de eventual prestação dc serviços extraordinários; e
VH - apresentação da garantia prevista na Cláusula Nona do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - A falta de qualquer empregado, sem a reposição prevista no inciso
XIV, " a" da Cláusula Segunda, implicará desconto automático de 1/30 (um trinta avos) do valor
unitário mcnsal da categoria, por dia, sem prejuízo da incidência da multa contratual prcvista no
parágrafo oitavo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO SEXTO - As eventuais despesas bancárias decorrentcs de transfcrência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Havendo vício a rcparar em relação à nota fiscal /fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo quarto desta cláusula será suspenso até que haja reparação do vício ou
adimplcmento da obrigação.
PARÁGRAFO OITAVO - 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 quarto e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura
própria, são calculados por mcio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prcvista para o pagamento e a do cfetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
[ = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

1 = i/ 365

I

=

61 100 1 365

I

= 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
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CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes de acordo, convenção ou
dissídio coletivos de trabalho exclusivamente para os itens de custos de mão de obra, desde que
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se
referir, admitindo-se como termo inicial a data do acordo, convenção ou dissídio coletivos de
trabalho vigentes à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base dcstcs
instrumentos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os itens correspondentes a despesas operacionais
administrativas (custos indiretos), lucro, insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de
acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de
Preços de Mão de Obra (Anexo 03), serão reajustados com base na variação do índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC, após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, não incidindo sobre tais itens quaisquer variações decorrentes de acordo, convenção
ou dissídio coletivos de trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste dos itens mencionados no parágrafo anterior
levará em conta para fins de cálculo a variação do índice pactuado entre a data de aprcsentação
da proposta e do primeiro aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes
ocorrerão sempre nos aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último
pcríodo.
PARÁGRAFO TERCEmO - Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas-bases diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade da
repactuação será a data-base da categoria profi ss ional que represente a maior parcela do custo
de mão de obra da contratação.
PARÁGRAFO QUARTO - Nas repactuações subsequentes à pnmwa, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
PARÁGRAFO QUINTO - A repaetuação será precedida de solicitação da contratada,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos relativos a mão de obra, por
meio de apresentação da planilha de custos c formação de prcços e do novo acordo ou
convenção coletiva que a ti llldamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de
mercado.
PARÁGRAI'O SEXTO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não
previstos na proposta inicial , exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os efeitos financeiros da repaetuação serão devidos somente a
partir da data de assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a r troação dos e~ itos
IS
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cxclusivamente quando a repacluação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver
vinculada a instrumcnto legal , acordo, convenção oU sentença normativa que contemple data dc
vigência retroaliva, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
PARÁGRAFO OITAVO- Desde que acordada entre as parles, o valor contratual do objeto da
repactuação poderá ter sua vigência iniciada em data futura, sem prejuízo da contagem de
pcriodicidadc para as próximas conccssões.
PARÁGRAFO NONO - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na
data da prorrogação contratual subsequentc à decisão do dissídio coletivo ou à homologação do
novo acordo oU convenção coletiva de trabalho que fixar os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do
conlrato, caso não haja prorrogação.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A Administração poderá prever o pagamento retroativo do
período que a proposta de repactuação permaneccu sob sua análise, por meio de Tcrmo de
Reconhecimento de Dívida, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O arrcdondamcnto de valores e prcços destc
contrato reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nO 20/20 I O.
I - para oS valores utilizados cm operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais;
11 - quando a casa decimal imediatamente posterior à definida no inciso I for igualou superior
a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a cinco
permancccrá a mesma inalierada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal cstabclecido no art. 65, inciso lI, §§ 10 c 2°, da Lei nO 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRlOS
As despesas decorrentes do presenle contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01031055140615664 e Natureza de Despesa 339037 e
339039, tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenho Números 2014NE800063 e
2014NE800064, ambas de LI de Fevereiro de 2014.
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PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de cmpenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia de R$ 94.455,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos e
cinquenta e cinco reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato,
nos tcrmos do art. 56 da Lei nO 8.666/93, em uma das seguintcs modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escrituraI, mediantc registro em sistema centralizado de liquidação c de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 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
partir da data de recebimcnto de sua via do contrato assinado pelas partcs, para efctivar a
prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo.
"ARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições c
proporções, sempre que ocorrer modificação 110 valor deste contrato.
I'ARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimcnto, utilização ou rccálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-Ia ou
comp IClllen tá -Ia.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada , se for o caso, até 15 (quinze) dias após a
comprovação do adimplemento de todas as verbas devidas aos empregados a título rescisório,
observando-se os requisitos do Parágrafo Quarto da Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de cxccução do contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após o
término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá scr decresccntc em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à
relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
11 - multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
IH - prejuÍzos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRA TADA durante a execução do contrato;
IV - obrigações previdenciárias e trabalhistas decorrentes da execução do contrato e não
honradas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se aprescntada
em alguma das formas previstas nos incisos TI e 111 do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRA TADA, nos termos do parágrafo anterior.
PARÁGRAFO NONO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas ncsta cláusula, o SENADO fica autorizado a retcr parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuÍzo das demais sanções cabíveis.
I - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por esta
razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a CONTRATADA
abrir conta bancária apta a rcceber depósito caução.
11 - A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação dc garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a 111 do
caput desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores dcsignados pelo Diretor-Gcral promovcr todas as ações neccssárias ao ficl
cumprimento deste contrato, observado o disposto no Ato da Comissão Diretora nO 02, de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Pclo atraso injustificado na cxccução destc contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
18
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11 - multa;
111 - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o
SENADO, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedorcs do SENADO pclo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para lici tar ou cont ratar com a adm inistração pública enquanto
perdurarcm os motivos dcterminantes da punição ou até que scja promovida 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 da
sanção aplicada com base nas alílleas 111 c IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no ar!. 7° da Lci n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser
impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICA F e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, scmpre que ocorrcr alguma das seguintes hipótcses:
I - apresentar documentação falsa;
11 - fraudar a execução do contrato;
111 - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fa zer declaração falsa;
V - cometer fraude fi sca I.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência dc alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A advertência será aplicada na pnmC1ra ocorrência das
infrações de Grau I definidas no Parágrafo Oitavo.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o II1ICIO da execução deste
contrato, sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por
cento) sobrc o valor global dcstc contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
aplicada, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o va lor
global do contrato, sem prej uízo das demais sa nções administrativas previstas nesta cláusula,
observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo quarto.
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PARÁGRAFO QUINTO - A não aprcsentação da documentação prevista no Parágrafo
Quarto, inci so lI, da Cláusula Quarta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio
décimo por cento) a 0, 1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o
limitc dc 30 (trinta) dias, obscrvando-se os critérios constantes do parágrafo décimo quarto.
PARÁGRAFO SEXTO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos §§ 4° e 5°, a
critério do SENADO, este contrato podcrá ser rescindido, sem prcjuízo das dcmais sançõcs.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
C láusula Nona sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do
valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir do dia da data de assinatura do contrato até o dia da efetiva
prcstação da garantia ou da retenção prcvista no parágrafo nono da Cláusula Nona.
PARÁGRAFO OITAVO - Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão c outras faltas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa, em
percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor contratual mensal vigente,
sem prejuízo das outras sanções previ stas em lei.

ITEM
I

2
3

4
S
6

7

ITEM

8

GRAU I
0,2% (dois décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de apresentar as escalas de serviços c o calendário de manutenyão preventiva.
Deixar dc obscrvar as determinações do SENADO quanto à permanência c
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, uni form izados e calçados
adequadamente, por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado com
conduta julgada inconvenicntc, por emprcgado e por dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando realizadas,
por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização prévia do SENADO, por ocorrência.
Dcixar de manter durantc a execução dcste contrato as condiçõcs que ensejaram sua
contratação, por dia .
GRAU 2
0,4% (quatro décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de cupmrir orientação do gestor quanto à execução dos serviços previstos de

11
Vvv
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9
10

ITEM
II

12
13

14

ITEM
15

16

ITEM

17
18

19

manutenção, operação e programação do PABX Ericsson MX-ONE e MD-I I O por
ocorrência .
Deixar de COIllUlllcar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anorma lidadcs vcrificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substitu ir o cmpregado por outro que atenda às mcsmas qualificações com
relação ao substituído, quando so licitado pelo gestor deste contrato, por ocorrência.
GRAU 3
0,8%(oito décimos POI' cen to)
INFRACÃO
Deixar de cumprir as exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e as
normas disciplinares e orientações de segurança e de prevenção de incêndios, por
ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, i nj us tificada mente, serviço cspecificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer peças, material de consumo ou componentes de reposição novos
e genuínos, para a necessária execução dos servicos.
Devolver em atraso os cartões eletrônicos ou peças da plataforma MX-ONE/MD110 retirados para manutenção externa no prazo contratual. A cada período dc 10
dias corridos de inadimplemento dessa obrigação será aplicada a multa acumulativa
como fixada nesta contratação.
GRAU4
1,6% (um víl'lmla seis déci mos uor cento)
INFRA('ÃO
Deixar de manter equipe técnica, nas quantidades necessárias e adequadas ao
cumprimento de todas as tarefas, obedecida a abrangência do serviço, inclusive a
eauioe técn ica mínima estabelecida, Ilor enlllregado e por ocorrência.
Deixar observar a legislação trabalhista e previdenciária, por empregado.
GRAUS
3,2% (três vírl!ul a dois déci mos UOI' cento)
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos servicos, por dia de para lisação.
Deixar de efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem aSSllll
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução dcstc contrato, por
dia.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3° grau,
na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores e
servidores ocupantcs dc cargos ou funçõcs comissionadas dc direção, na forma do
Ato da Comissão Diretora do Senado Federal n° 0512011 e Decreto nO 7.203, de
2010.
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PARÁGRAFO NONO - A reincidência de infrações do mesmo grau, previstas nos quadros do
parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da multa
aplicada.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Para os casos de infrações contratuais não previstas nos parágrafos
anteriores, o SENADO aplicará multa, a ser fixada entre os graus I e 5, em razão da gravidade
apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os percentuais previstos nos quadros do parágrafo
oitavo desta c1Ílusula, somadas todas as penalidades aplicadas, não podcrão supcrar, em cada
mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses
especiais dos parÍlgrafos segundo e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PAllÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula
décima primeira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10%
(dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
obsel'varú:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
11 - a não reincidência da infração;
III - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
COIllISSlva;

IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA não
tenha sido beneficiada com a convcrsão no curso da exccução contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A multa aplicada, após regular processo administrativo e
garantido o direito de ampla defesa, scrá descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA
ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor rcmanesccnte dcscontado da garantia ou, cm último caso,
cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexccução total ou parcial deste contrato cnseja a sua rcscisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.o 8.666/93.
PARÁGRAFO 1)IUMEmO - A rescisão dcste contrato sc dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos J a XII e XVII do artigo 78 da Lei nO 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão podcrá ocorrer ainda da scguinte forma :
I - determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVIl do artigo 78 da Lei nO8.66611993 ;
11 - amigável , por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja convcniência para o SENA DO; ou
UI - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão 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
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nO 8.666/93 , aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ I° c 2° do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podcndo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, 11, da Lei n.o 8.666/93 .
PARÁGRAFO PIUMEIRO - Caso as partcs não se intcressem pela prorrogação destc
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (novcnta) dias antes do término da
vigência contratual.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá, em até 30 dias contados da
expiração do prazo do capul, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos
resci sórios de caráter trabalhista devidos aos seus empregados, segundo os requi sitos do
Parágrafo Quarto da Cláusula Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF,~ de -'--'"'#"'-'-"--'-';r-,o~'_ de 2014.
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TAnElA 1: CUSTOS COM MÃO;nE OORA
pnOPOSTAEMPRESA

irEM

I

PREÇO UtmÁmo
MEUSAL

POSTO DE lflAOALltO

lÍ1ctllco ESPECIAl1STA H1 PADX ERICSSaU

IIS

2

MX·aNE E 1.\0· 110
TOTAL MEtlSAL

8.039,64

2

VALOR PROPOSTA
TOTAL MeNSAL
TOTAL AIIUAl

R$
11$

RS
R$
R$

TOTAL AtlUAl

IIS

17.879,14

P"EÇO UNtTÁmO
MENSAL

17.079,08 RS

I

QUANT,

ESPECIFICAÇAo

I

PAIlX E/h::uon MX·
ONE 5.0, com
redundância lIo
ll,oeo$S8menlo o ,etlo
Inslalada na
Subsecfolllfla do
Opa rações do
Te:ccomun!caçõo5 do
SENADO - UnldAtlo do

VALOR UtllTÂRlO IR$I

RS

17.819,14

R$

214.640,68

VALOR TOTAL
MENSAL (U$)

72.1<10,011 IIS

DIFERENÇA 1111
0,06
0,72

VALOR TOTAL
AtWAl (R$)

72.1<10,98

RS

005.703,70

Ano'o!.ll

,

I

,

I

,

I

,

I

•

I

PAOX Eflcuon MX·
ONE 5.0 com
prog'(lm"çdo
Inllepantlcnlo In~lalado
110, ::iaS ~Q~
,,"OX E,lcuon MX·
ONE 5.0com
programaçdo
Independente Insllllatlo
no Rosld6ncln Oficl(ll
lia Prosldêncla do
SENADO.

RS

7.60U4

IIS

'1.004,0<1

11$

01.076,08

RS

0.039.00

1<,

0.030,86

I<S

72.470,50

1.355,00

1<,

1.355,00 R$

10.200,00

5.313.03

I<S

!J.313.93 RS

G3.707,10

2.3011,22

RS

2.306.22

R$

26.416,64

PAnx MO· ,101 DC·12
cOO1poslo per Uni (mico
módulo (UM)
,or.ponsével pelo
RS
Inlegl"çdo duto con1 o
Conlacl Conlo, (Nó
.Sj)J)aIlQ}
Módulo "Me (l\oslm
Mobilo Clionl ) com 300
licenças Inslalado em
RS
Int.lolado om um
sOlvldor 1\1I511A ASU·E
Módulo do Inlorconoxão
o Inlelnol .(EOII) ·soe
(Saulon Dordof
ConllO:ler) $102000 dA RS
Volco com 02 (dois)
sOIVldoles Aulm ASU·
E

17.679,1-1

R$

TABELA'2: CUSTOS COM PEÇA'S DE REPOS IÇAOE COMPOt' ENTES
ITEM

MEUSAL

RS

17.819,08

0.00034% RI
0,0003411, 11 1

21".649,011

6.039,67

p"eçO TOTAL

21-1,648,96

INDICE

VALOR CONFERIDO

17.819,08 RS
21-1,6<18,90

OONFERetlCIA

PREÇO TOTAL
MENSAL

Módu~ do (.4molo do
voz Ono Dox «Im 200
calxos, Inltal;'luo em
sorvldor Aul"l ASU no
"" ...Ino Clmlc.
Módulo lari/ador GTC
A\lvanted com gosl1l0
d!! i!1~ 12 MUX'~ 1
Sollwaro de oor~ntll'l
Vlsjon Ono

n$

3.375,25

11$

3.375,25

11$

<10. 503,00

ns

017,55

ns

917,55

115

11 .0 10,60

11$

1.72<1 ,7G

IIS

1.72<1.70

IIS

20.G07,12

Sorvldoros HP p.oLlanl
OL300o GanO

n$

303.13

li'

3.0<\ \,10

li'

43.693,92

3

Swilthos. Ncalol·l ucont
OSG050·24X

11$

003,09

n$

2.00 1,07

n$

32.1'12,84

12

•

Sl'iittho& OSG050E·201X

IIS

<100,96

ns

1.087,92

ns

23.0!i!i,04

13

I

Swilcho& Cisco Cntolysl
WS ·C2050·24

11$

2017,31

11$

241,3 1

IIS

2.967,72

14

I

Rotiflcador, modolo SR
1.000 N·48VJ2 .4,
fobrlcado pela omprosa

11$

3.138,98

ns

3.138.90

ns

37.007,70

n$

1.400,60

ns

I.4 GO,56

n$

17.526,90

n$

26 1,3 3

li'

26 1,33

n$

3.375,90

n$

228,0 1

R'

226,81

IIS

2.745.]2

1

I

O

I

O

I

10

12

II

Sl)EI·H!EE

lIonco do bolorias do
UpoOPlV, 1.000
NIOII, com 06
(novonta o sois)

I

16

o:IIIm!l:ol21

IJnnco da bolelias do
TlpoOPlV, 150N l0h,
tom 24 (vlnlo o quolfo
!!I!lD1!!OI2J:l
Oonco do bato.ias
tomposto por 4 bato.las
do 12V II 50
Amptlfoslhof9. Upo
!:11I'! 1Il1.l:2· ~,I!l:Q lI::[i!di!

lO

I

17

I

IB

I

815 10n\ll do rar1lels SOm
110 DECT·Erlcsson com
10 Ulflllll,.

11$

3.0-19.73

IIS

3.0<10,73

ns

43.700,70

I'

I

Inversor oatélito
Tecllol, modo:o l CIIO.O
FHCH4C, com lonsõo
\lo on!lada do 48 Vcc o
tcosAo do solda do 220
VeD.

ns

3.021,24

11$

3.022,24

RS

<13.460,88

20

13

Invo/sofoS Pro!cco INV·
48/220·1kVA do rnck

ns

77,59

RS

1.000,07

n$

12.104.04

21

2

1?;~~~~02~003

11$

169,80

R$

330,00

ns

<1 .075,20

22

I

Slstoma do I nlo l ~ gaçõo
com modom 6pUco
onlto o PADX do
Sanado Fedel&\ o o
PAUX da Cêmaf .. dos
Doputndos.

IIS

2.!i35,32

ns

2.535,32

n$

30.423,04

23

I

Equlpomentos
(O;llPlomentllfos.

n$

13.0 10,99

n$

13.010,90

IIS

165.003,80

RotificAdor P.oleco

I
2

im

~

I

Cu. I•• c.m n m'. ·

c.m

o. I ::,..

.MIUAl

do

IO ...lç'.

11$
ns

I

11.67.,00 I n$

I"S
I RI

IIRI

?' 14.5'6,96
1.074.651,04
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