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SENADO FEDERAL
CONTRATO N°

-" ,
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Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a
empresa MAXVIDEO COMÉRCIO E SERViÇOS
LTDA - EPP para prestação de serviços especial izados
de monitoração, manutenção preventiva, manutenção
corretiva, supOlie técnico à operação e fornecimento de
peças para os equipamentos bl'Oadcasl da TV 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 00.530.279/0001-15, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, ANTÔNIO HELDER
MEDEIROS REBOUÇAS, e a empresa MAXVIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEPP, com sede na Av. Coronel Otaviano de Freitas Costa, 519, Sala 3, Bairro: Veleiros, São
Paulo - SP, Cep: 04773-000,fax nO (11) 2373-7714, telefone nO (11) 2384-0925 e 5523-8658,
CNPJ-MF nO 03.517.258/000 l-58, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. SANDRO APAR EC IDO VIRGOLlNO, Ci. 18.843.193-7, expedida pela
SSP/SP, CPF nO. 091.354.158-35, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nO 028/2014, homologado pelo Senhor Diretor-Geral, às
Os. 159611597 do Processo n.o 00200.013400/2009-75, incorporando o edital e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, Os. 150111507 a este instrumento, e sujeitando-se as partes às
disposições da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos nOs 24/1998 e 10120 I O, ambos
da Comissão Diretora do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços especializados de
monitoração, manutenção 11I'eventiva, manutenção corretiva, supol·te técnico 11 operação e
fornecimento de peças para os equipamentos bl'lltlt!ctlsf da TV Senado, durante 12 (doze)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e do
editai.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
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SENADO FEDERAL
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 que houver;

111 -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 - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;

e

munidos

dos

V - manter preposto para este contrato que irá representá-Ia sempre que for necessário;

VI - comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na execução
dos serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os dados e as circunstâncias julgados
necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos;

VII - manter equipe técnica nas quantidades necessárias e adequadas ao cumprimento de todas
as tarefas e abrangência dos serviços;

VIII- efetuar, se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os meios de utilização do "BANCO DE HORAS", de 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);

IX - manter os funcionários devidamente identificados por meio do uso de crachás de
identificação, com fotografia recente, de acordo com os padrões de identificação do contratante
e normas intemas do Senado Federal;
X - selecionar e proporcional' treinamento técnico c de relacionamento humano aos seus
empregados capacitando-os à perfeita execução dos serviços objeto deste contrato;

XI - substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação
ao substituído, nos seguintes casos:
a) falta justificada ou ilDustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem previa
autorização, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, a contar comunicação da ausência;
b) gozo de férias e licenças;
c) solicitação do gestor do contrato, no caso de fi /ta grave devidamente documentada;
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SENADO FEDERAL
li) automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências;

c) quando não possuir a qualificação mínima exigida; e
f) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou inconvenientes ao

SENADO, devidamente justificado.
XII - efetuar o pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 22,12 (vinte e dois reais e
doze centavos) por dia trabalhado, conforme fixado por decisão da Comissão Diretora na 14"
Reunião de 2011, de 20/12/2011, antecipadamente ao mês de referência, no prazo legal ou no
previsto em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável;
XIII - fornecer transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para atender os
dias de trabalho, antecipadamente ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto em
di sposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável;
XIV - efetuar o pagamento do salário dos profissionais alocados até o 5° dia útil do mês
subsequente à realização dos serviços;
XV - observar a legi slação 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;
XVI - responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disc iplinares e das orientações de segurança, in st l'llindo-os quanto à prevenção de incêndios nas
áreas do SENADO;
XVII - exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, por
intermédio de folha individual de frequência mensal, relógio de ponto ou ponto biométrico
fornecido às suas próprias expensas, cuja frequência será registrada e controlada diariamente
pela CONTRATADA, em listagem nominal para assinatura, no mínimo, em duas etapas, sendo
a primeira de entrada e a segunda de saída ;
XVIII - fornecer equipamento de segurança individual conforme legi slação em vigor,
exigindo-lhes o uso em serviço, devendo substituí-los imediatamente sempre que necessário;
XIX - garantir que os profissionais disponibilizados possuam qualificação suficiente para a
pronta execução dos serviços especificados no Anexo 02 do edital;
XX - observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho da
respectiva categoria, efetuando as anotações nas carteiras d trabalho, inclusive quanto à
categoria profissional a ser exercida;
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SENADO FEDERAL
XXI - manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o profissional com conduta
insatisfatória e/ou inconveniente, quando devidamentc justificado;
XXII -responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
XXIII - fornecer ao gestor do contrato todas as informações por este solicitadas, no prazo de 05
(cinco) dias úteis;
XXIV - apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função , horário do posto de
trabalho, números da carteira de idcntidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pcla execução dos serviços, quando
for o caso;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela contratada;
c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e
d) Documentos necessários à expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um dos
empregados prestadores de serviços no Senado Federal.
XXV - entregar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços ao gestor do contrato, quando não for possível a verificação da regularidade dos
mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF:
a) Prova de regularidade relativa à Seglll'idade Social;
b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
XXVI - entregar, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;
b) Cópia da folha de pagamcnto analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que
conste como tomador o SENADO;
c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços
ou, ainda, quando necessário, cópia dc recibos de depósitos bancári s
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d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação,
entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
XXVII - entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou resclsao do
contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de 20 (vinte) dias a contar de
sua extinção ou rescisão:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões
contratuais;
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado; e
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
XXVIII - apresentar, sempre que houver admissão
CONTRATADA, os documentos elencados no inciso XXIV.

de

novos

empregados

pela

PARÁGRAFO 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 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 11, e § 1°, inci so 11 da Lei Complementar nO 123/2006 e do Edital de Pregão
Eletrônico nO 028/2014.
PARÁGRAFO TERCEIRO- Caso a CONTRATADA não comprove a comunicação no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará à Secretaria da Receita Federal,
para avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no ar!. 29, inciso I, da Lei
Complementar nO12312006.
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 cI)l1ll1nicação deste fato ao
SENADO até a data do adimplemento da obrigação poderá ser c"'onsiderada 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
necessá rios para a efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO SEXTO - Na imposs ibilidade de pagamento direto pelo SENADO, os valores
retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagam ento de salários e das demai s verbas trabalhi stas,
conlribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores intervalo
para repouso e 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 assume toda e qualquer responsabilidade no
que se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao fornecimento de auxílioalimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade so lidária.
PARÁGRAFO NONO - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade
por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços conlratados.
}'ARÁGRAFO DÉCIMO - 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
PARÁGRAFO DÉCIMO I'RIMElRO- Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do obj eto a que se refere o presentc contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - É vedada a contratação, por parle da
CONTRATADA e para preslarem os serviços objeto do presente contrato, de empregados que
sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3° grau, na linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, dos Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO,
ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na Forma do disposto nos Atos da Comissão
Diretora do Senado Federal nO12120 IOe 05120 II e Decreto nO 7.203, de 20 IO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos,
nem sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terce iros.

ij

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA obriga-se a iniciar a prestação dos serviços, objeto deste contrato, no prazo
de até OS (cinco) dias corridos, a contar da sua assinatura, e a executá-los de acordo no edital,
seus anexos e no presente contrato, em conformidade com as normas gerais de manutenção
atinentes à espécie e, ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e normas técnicas dos
fabricantes, ficando responsável por quaisquer prejuízos causados aos equipamentos por falta
de manutenção adequada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA prestará os serviços de manutenção nos
equipamentos constantes da cláusula primeira, parágrafo lInico, mediante procedimentos
idealizados pela mesma e aprovados pelo Serviço de Manutenção - SEMAN, tendo por
finalidade assegurar o perfeito funcionamento dos equipamentos, observando as especificações,
os critérios e normas técnicas recomendadas pelo fabricante.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA, para atendimentos dos serviços de
manutenção objeto deste contrato, obriga-se a manter no complexo do SENADO equipe
técnica, em caráter permanente, composta de profissionais qualificados em estrita consonância
com o previsto no quadro a seguir:

I

Técnico em manlltclI~ão de cgllillamclItos broadcast

Quantidade: 03 (três)

Reguisitos:
Escolaridade: Nível Médio completo;
• Formação Profissional
- Curso Técnico em Eletrônica
- Registro no CREA;
- Certificado de treinamento técnico em manutenção, de no mínimo, 15 horas, ministrado
pelo fabricante, abrangendo os equipamentos:

•

•
•

Câmeras, marca Sony, modelo PDW 530, ou equivalente;
Leitor/gravador marca Sony, modelo PDW -1500, ou equivalente;
Certificado de treinamento operacional, de no mínimo 15 horas, ministrado pelo
fabricante, abrangendo os equipamentos:

-

•
•
•

Câmeras marca Sony, modelo PDW 530, ou equivalente;
Leitor/gravador marca Sony, modelo PDW-1500, ou equivalente;

Experiência profissional: mínimo de 6 (seis) meses em emissoras de TV, na área de
manutenção de equipamentos broadcast.

Horário de Trabalho:

•

De segunda à sexta-feira
Cada profissional trabalhará em um turno, no seguinte horário:
Turno I - 07hO à$ 13hOO

/ 1) '
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•

Turno 2 - 13hOO às 19hOO
Turno 3 - 15h30 às 21 h30
Turno extra: 21 h30 às 07hOO (se necessário e autorizado pelo gestor)
Sábado e domingo
Turno extra: OhOO de sábado à 23h59 de domingo (se necessário e autorizado pelo

gestor)

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA fornecerá toda mão-de-obra, ferramentas,
instrumentos, equipamentos e meios de locomoção necessários à execução dos serviços.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando da ocorrência de uma chamada, relato de defeito ou de
mau funcionamento de algum equipamento, a CONTRATADA deverá seguir o seguinte
protocolo:
I - Inspeção operacional para constatação do defeito;
11 - abertura de Ordem de Serviço com registro da solicitação e do defeito constatado;
111 - caso possível, execução da manutenção sem a retirada do equipamento do local;

IV - remoção do equipamento, se necessário, para o laboratório do SEMAN c execução da
manutenção;

V - remoção do equipamento para oficina da contratada, caso não seja possível efetuar a
manutenção no laboratório do SEMAN;

VI - identificação das peças defeituosas necessanas à manutenção e encaminhamento ao
SEMAN para que este aprove e solicite ao gestor do contrato a solicitação de fornecimento de
peças de reposição;

VII - registro na Ordem de Serviço dos eventos relevantes no processo de manutenção; e
VIII - fechamento da Ordem de Serviço com o registro dos procedimentos executados.
PARÁGRAFO QUINTO - O suporte técnico à operação deverá ser prestado pela
CONTRATADA:
I - na oficina do SEMAN, em horário agendado, quando solicitado por algum operador;
11 - no local onde estiver ocorrendo a operação, no caso de os equipamentos não puderem ser
levados à oficina do SEMAN, ou em casos de urgência.

PARÁGRAFO SEXTO - A manutenção preventiva deverá ser executada periodicamente de
acordo com a indicação do fabricante do equipamento, e com a anuência do SEMAN. Caso não

f , ~ ~ 11
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haja prevlsao de manutenção preventiva pelo fabricante, a CONTRATADA deverá propor
metodologia ao SEMAN, que avaliará e aprovará os procedimentos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Fazem parte do objeto do presente contrato os seguintes serviços,
além das descritas no Anexo 02 do edital:
I - Verificação do estado dos equipamentos para os trabalhos diários;
II - Execução de tarefas técnicas preparativas necessárias ao início dos trabalhos operacionais
(avaliação técnica de equipamentos, configurações, modificações, etc.);
III - Suporte técnico às operações dos turnos da manhã, da tarde e da noite;
IV - A ferição da qualidade técnica dos materiais audiovisuais produzidos;

V - Manutenções e configurações emergenciais dos equipamentos;
VI - Execução de manutenção corretiva de equipamentos em bancada;
VII - Execução de manutenções preventivas;
VIII - Montagem e Instalação de equipamentos e cabos;

IX - Configurações avançadas de equipamentos;
X - Instalações de equipamentos em locações externas ao Senado, incluindo localidades fora de
I3rasília;

XI - Execução de tarefas técnicas preparativas necessárias ao início dos eventos transmitidos ao
vivo (avaliação técnica de equipamentos, configurações, modificações, etc.);
XII - Instalação, realocação e configuração de equipamentos de acordo com as necessidades
operaCionaiS;

XIII - Orientação aos operadores sobre a correta utilização dos equipamentos; e
XIV - Imediato atendimento às chamadas técnicas relativas aos equ ipamentos da TV Senado.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá apresentar, previamente, ao gestor,
listagem dos funcionários com seus respectivos comprovantes de capacitação técnica, para
conferência.
PARÁGRAFO NONO - A distribuição dos empregados obedecerá às indicações deste
contrato e às orientações do gestor para adequação às demandas da TV Senado.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA cumprirá orientação complementar do gestor
deste conlrato quanto a possíveis adequações da execução dos serviços e horários de execução
dos serviços;
}>ARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A jornada de trabalho dos profissionais poderá
sofrer alterações para adequações às necessidades do serviço, devendo o gestor efetuar
solicitação e comunicação à CONTRATADA com antecedência de 24 (vinte e qualro) horas.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Em razão de necessidade do órgão gestor, os
empregados poderão ser convocados a realizar seus trabalhos fora da jornada normal prevista
no edital, seus anexos e neste contrato, para tanto, a CONTRATADA será comunicada no
prazo indicado no parágrafo anterior.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Quando se fizer necessário substituir peças, a
CONTRATADA o fará com peças fornecidas pelo SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Quando não existirem peças de reposição no estoque
do SENADO, a CONTRATADA informará ao gestor do contrato e ao Serviço de Manutenção
da TV Senado, as especificações e as quantidades de peças necessárias à manutenção dos
respectivos equipamentos.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso as peças necessárias à manutenção sejam de
fornecimento exclusivo, e se solicitado pelo gestor do contrato, a CONTRATADA
providenciará o fornecimento de acordo com as cláusulas estabelecidas no item "Fornecimento
de Peças de Reposição" do Anexo 02 deste edital.
I - As peças fornecidas deverão ser novas, originais ou similares que garantam o pleno
funcionamento dos equipamentos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A CONTRATADA deverá providencial', ante a
solicitação do gestor, orçamento fornecido pelo fabricante da peça ou de fornecedor oficial.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os orçamentos devem indicar a procedência das peças.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Os orçamentos devem ser entregues por e-mail, ou
outro meio com comprovação de entrega, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a solicitação do
gestor.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após a aprovação do gestor, a CONTRATADA fornecerá
as peças ao SENADO pelo preço do orçamento aprovado acrescido dos impostos increntes à
emissão de Nota Fiscal.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A CONTRATADA deverá entregar as peças nos seguintes
prazos a partir da aprovação do orçamento:
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1- Peças procedentes da Praça de Brasília: 5 (cinco) dias corridos ;

11 - Peças procedentes de praças nacionais fora de I3rasília: 10 (dez) dias corridos; e

IH - Peças de procedência internacional: 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá comprovar a
aquisição das peças mediante a apresentação da respectiva nota fiscal ao gestor, acompanhada
de uma cópia da tabela oficial atualizada de preços do respectivo Fabricante, vigente na data de
aqui sição, repassando a preço de custo para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - As peças fornecidas pela CONTRATADA deverão
possuir prazo de garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
de entrega.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - As peças substituídas deverão ser entregues ao
órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO
Quando absolutamente necessal'lO, a
CONTRATADA removerá o(s) equipamento(s) para conserto fora do SENADO, sem qualquer
ônus adicional, mediante autori zação escrita do gestor, devendo restituí-Io(s) ao local de uso,
em perfeito estado de Funcionamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir da data de retirada.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - Os serviços deverão ser executados:
I - nas instalações da TV Senado de preferência sem a retirada do equipamento do local ;
11 - caso necessário o equipamento poderá ser levado para manutenção em bancada no
laboratório do Serviço de Manutenção - SEMAN; e

IH - apenas no caso de não ser possível a manutenção do equipamento nos locais anteriormente
indicados, o equipamento poderá ser levado para conserto em oficina mantida pela
CONTRATADA mediante autorização do gestor do contrato e anuência do cheFe do SEMAN.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - As comunicações e entendimentos do gestor deste
contrato com a CONTRATADA serão feito s por intermédio de Livro de Ocorrências, inclusive
as faltas ocorridas, sendo as folhas rubricadas pelas partes.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - Todos os serv iços serão executados diretamente e
sob a orientação e comando da CONTRATADA por interméd io de seu preposto.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO - A rea li zação eventual de serviços extraordinários
deverá ser solicitada e justificada pelo Gestor deste contrato, serão acrescidos ao valor global
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mcnsal a seI' pago pelo SENADO, cabendo à CONTRATADA proceder ao devido pagamcnto a
seus empregados na forma da lei.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO - Não implicará na redução ou exclusão da
responsabilidade da CONTRATADA, a fi scalização pelo SENADO.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição dos
serviços considerados inadequados pelo gestor deste contraIo.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contraIo, o valor mensal eslimado de
R$ 45.218,75 (quarenta e cinco mil, duzentos e dezo ito reais e setenta e cinco centavos),
conforme proposta da CONTRATADA, de ns. 1501/1507, não sendo, em nenhuma hipótese,
permitida a antecipação de pagamentos por serviços não executados ou executados de forma
incomplela.
QUANT
ANUAL

UNIDADE

1

03

Empregado

ITEM

QUANT
ANUAL

ITEM

2

OBJETO

PREÇO
UNlTÁmo
(ltS)

01

PREÇO TOTAL
ANUAL (R$)

Técnico em manutenção de
equipamentos broadcast.

13.337,80

480.160,80

UNIDADE

OBJETO

VALOR
MÁXIMO
MENSAL
(RS)

VALOR
MÁXIMO
ANUAL
(11$)

Lote

reposição,
Peças
dc
conforme o disposto no
Parágrafo Décimo Sétimo
da Cláusula Terceira.

5.205,35

62.464 ,20

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO

R$ 542_625,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global anual estimado do presentc contrato para o
período de 12 (doze) meses consecutivos é de R$ 542.625,00 (quinhentos e quarenta e dois mil,
seiscentos e vinte e cinco reai s), considerando o somatório da prestação de serviços do
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BROADCAST e do valor
cstimado mcnsalmáximo de R$ 5.205,35 (cinco mil duzentos e cinco reais e tl'inta c cinco
centavos), correspondentes à previsão de gastos com peças de reposição, ambos constantes no
caput dcsta Cláusula, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, necessá rios
à perfeita execução deste contrato, observada a legislação tl'llbnlhista, previdenciária,
tributária e convenção coletiva de tmbalho.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao preço
global mensal, mediante apresentação de fatura em separado, os valores referentes a eventual
serviço extraordinário realizado, quando esgotados todos os meios de utilização do " BANCO
DE HORAS" , respeitado o limite fixado pela legislação, por empregado, na conformidade do
inciso VII da Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, condicionados
ao prévio atestamento dos serviços pelo gestor, por intermédio de depósito em conta bancária
da CONTRATADA, mediante o recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a
discriminação dos serviços prestados, e se for o caso, da(s) peça(s) fornecida(s), cuja data de
emi ssão não poderá ser anterior à do último dia do mês vencido.
PARÁGRAFO QUARTO - O primeiro documento fi scal a ser apresentado terá como período
de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os
documentos fiscais subseqtientes terão como referência o período compreendido entre o dia
primeiro e o último dia de cada mês.
PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 30
(trinta) dias, a contar do recebimento do documento fiscal , condicionados à apresentação de:
I - prova de quitação da folha de pagamento específica deste contrato, relativamente ao período
constante do documento fiscal apresentado, 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;

II - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias de
Relação de Empregados (GR E); 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 Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, e ainda, a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
TIl - 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 - tabela

demonstrando os descontos efetuados na nota fiscal do mês de referência, sobre os
valores com obrigação mensal sem comprovação de pagamento (Vale-Transporte, Auxílio
Alimentação, Adicional Notul'llo, etc.) , tendo como base de cálculo a fórmula de composição
de custos utilizada na formulação da planilha de preços das categorias;
VI - planilhas de custos de cada categoria e informações sobre qualquer outra vantagem;
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VIl- planilha discriminada com o conlrole de freqliência dos profissionais no horário ordinário
e extraordinário, observado o que trata o inciso VII da Cláusula Segunda deste instrumcnto, no
caso de eventual prestação de serviços extraordinários; e
VIII - apresentação da garantia prevista na Cláusula oitava do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - Eventual(is) irregularidade(s) constatada(s) na apresenlação dos
documentos elencados no Parágrafo Sexto ensejarão a suspensão do pagamento até que haja a
regularização da pcndência por parte da CONTRATADA pelo prazo máximo de 30 (trinta
dias), sem prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade, bem como de rescisão
unilateral pela Administração.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A falta de qualqucr empregado, sem a reposição prevista no inciso
XI, "a" da Cláusula Segunda, implicará desconto automático de 1/30 (um trinta avos) do valor
unitário mensal da categoria, por dia, sem prejuízo da incidência da multa contratual prevista
no parágrafo oitavo da Cláusula Décima.
I'ARÁGRAFO OITAVO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
l' ARÁGRAFO NONO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para oulras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
I)ARÁGRAFO DÉCIMO - Havendo vício a reparar em relação ao documento fiscal
aprescntado ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo sexto desta cláusula será suspenso até que haja reparação do vício
ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - 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 sexto e a data do efetivo pagamento do documento fisca l, a serem incluídos em
documento fiscal próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N
x VI', onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VI' = Valor da parcela em atraso;
I = índice de compcnsação financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= ;/365

1=61100/365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Havendo vício a reparar em relação ao documento
fiscal apresentado ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual,
o prazo constante do parágrafo quinto desta cláusula será suspenso até que haja reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Nos direitos e vantagens variáveis dos empregados, a
CONTRATADA, mensalmente se creditará dos valores efetivamente gastos naquela rubrica, até
o limite do custo mensal apurado segundo as planilhas de composição de custos apresentadas na
licitação.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - No encaminhamento da fatura, a CONTRATADA
deverá fazer demonstração analítica da cobrança de cada rubrica de que trata esta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Se a CONTRATADA não efetuar a glosa respectiva, o
gestor o fará unilateralmente.

CLÁUSULA QUINTA - 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 vigente 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 destes
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 matcriais, 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 indice pactuado entre a data de apresentação
da proposta e do primeiro aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes
ocorrerão sempre nos aniversários segu intes, aplicando-se a variação ocorrida no último
período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 profissional que represente a maior parcela do custo
de mão de obra da contratação.
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PARÁGRAFO QUARTO - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
PARÁGRAFO QUINTO - A repactuação 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 e formação de preços e do novo acordo ou
convenção coletiva que a fundamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de
mercado.
PARÁGRAFO SEXTO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios 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 repactuação serão devidos somente a
partir da data de assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a retroação dos efeitos
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver
vinculada a instrumento legal , acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
PARÁGRAFO OIT A VO- Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto da
repactuação poderá ter sua vigência iniciada em data futura, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para as próximas concessões.
PARÁGRAFO NONO - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na
data da prorrogação contratual subscquente 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 enccrramento da vigência do
contrato, caso não haja prorrogação.
}'ARÁGRAFO DÉCIMO - A Administração poderá prever o pagamento retroativo do
período que a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de
Reconhecimento de Dívida, se extinto o contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRlMEIRO- O arredondamento de valores e preços deste contrato
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nO 20/20 I O.
I - para os valores utilizados em operações matemáticas dc somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais;

II - quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na alínea I for igualou superior
a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a cinco
permanecerá a mesma inalterada.
I
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CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso 11, §§ I° e 2°, da Lei nO 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01131055125495664 e Natureza de Despesa 339037 e
339030, tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenhos nOs 2014NE800269 e
2014NE800270, de 5 de Maio de 2014.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 27.131,25 (vinte e sete mil, cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da
Lei nO 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do I3rasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda;
Ir - seguro-garantia; ou

IH - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias corridos a
contar do recebimento da via assinada do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempr que ocorrer modificação no valor deste contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-Ia ou
complementá-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 Quinto da Cláusula Quarta.
I - A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação;
11 - Caso o pagamento de que trata o inciso anterior não ocorra até o fim do segundo mês após
o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução 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 ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à
relação entre o SENADO c a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, deverá
assegurar ressarcimento, indenização e pagamento de, no mínimo:
I - prejuÍzos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

11 - multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;

111 - prejuÍzos causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de rcsponsabilidade civil da
CONTRATADA durante a execução do contrato;

IV - obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato e
não honradas pela CONTRATADA;

v-

prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho oriundos da execução do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos 1\ e li! do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior.
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PARÁGRAFO NONO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parle do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das 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 receber depósito caução.
II - A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a 111 do
caput desta cláusula.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá à COPEGE, designada pela Portaria nO 042/2009 do Primeiro Secretário promover todas
as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto no Ato da
Comissão Diretora nO 02, de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
11 - multa;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
o SENADO e seus órgãos supervisionados, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Fcderal e Municípios e
descredenciamento no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 05
(cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida semprc que a
CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos inci sos 11 e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei nO 10.520/02, a CONT~i\TADA ainda poderá ser

~
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SENADO FEDERAL
impcdida de licilar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre
que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;

11 - fraudar na execução do contrato;

111 - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fazer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão uni lateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV do artigo 5° da Lei nO 12.846/2013
sujeitarão os infratores às penalidades ali previstas.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste
contrato, sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de 0,1 % (um décimo por
cento) sobre o valor global deste 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 valor
global do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula,
observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO QUINTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Sexto,
inciso li, da Cláusula Quinta, 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 limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO SEXTO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos quarto
e quinto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais
sanções.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Oitava sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,07% (setc centésimos por cento) ao
dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 2,00% (dois por cento), contando-se o
prazo a partir do dia da data de assinatura do contrato até o dia da efetiva prestação da garantia
ou da retenção prevista no parágrafo nono da Cláusula Oitava.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO OITAVO - Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras falias, 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 previstas em lei.

ITEM
1

2
3
4
5

6

ITEM
7

S
9

10
11

ITEM
12
13

14

GRAU 1
De 0,1 % (nm décimo por cento) a 0,2% (doís décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados adequadamente, por empregado e
por ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado com
conduta julgada inconveniente, por empregado 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, salvo
autorização específica do SenadO.llOr ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram sua
contratação, Ror dia.
GRAU 2
De 0,3 (três décimos por cento) a 0,4% (quatro décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados,
por dia .
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário e
dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações com
relação ao substituído, quando solicitado pelo gestor deste contrato, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
GRAU 3
De 0,5 (cinco décimos por cento) a 0,8% (oito décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas às normas disc iplinares e às orientações de
segurança e de prevenção de incêndios, por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, inj ust ificada mente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço, por
ocorrência.
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Deixar de fornecer produtos, materiai s, ferramenta s, instrumentos de uso necessário
15

à execução do objeto do contrato, de acordo com o especilicado no edital, por
ocorrência.

GRAU 4
De 0,9 (nove décimos pol' cento) a 1,6% (um víl'gula seis décimos P0l' cento)
ITEM
INFRAÇÃO
Deixar de manter equipe técnica, nas quantidades necessárias e adequadas ao
cumprimento de todas as tarefas, obedecida a abrangênc ia do serviço, inclusive a
16
equipe técnica mínima estabelecida.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio alimentação e
demais obrigações trabalhi stas, previdenciárias, seguros, encargos fi sca is e sociais,
17
bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas fi execução do
contrato, por ocorrência e por dia.

18

19

Descontar do salário dos seus empregados o custo do uniforme e calçado, por
empregado.
Atrasar ou deixar de efetuar, il~u stificadamente, a entrega de peças de reposição,
conforme prazos estipulados no parágrafo vigésimo segundo da cláusula terceira
deste contrato.

GRAUS
De 1,7 um víl'gula sete décimos POI' cento) li 3,2% (tl'ês víl'gula dois décimos pOI' cento)
ITEM
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
20
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
21
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por ocorrência .
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3° grau,
na linha reta ou colateral, por consangiiinidade ou afinidade, dos Senadores e
22
servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma dos Atos da
Comi ssão Diretora do Senado Federa l nO 12/20 I O e 05120 I1 e Decreto nO7.203 , de
20 10.
PARÁGRAFO NONO - A reinc idência de infrações do mesmo grau, previstas nos quadros do
parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinqiienta 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 fi xada entre os graus I e 5, em razão da
gravidade apurada.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os percentuais previstos nos quadros do Parágraro
Sétimo desta cláusula, somadas todas as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada
mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as
hipóteses especiais dos Parágraros Segundo e Sexto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá a ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II - a não reincidência da inrração;

III - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - 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 conversão no cmso da execução contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - 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 apmada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Caracteriza-se como falta grave, compreendida como
falha na execução do contrato, o não recolhimento do I'GTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do valetransporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à resci são do contrato, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a
União, nos termos do art. 7° da Lei nO 10.520/2002.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das fatmas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO OlTAVO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.o 8.666/93.

PARÁGRAFO I'IUMEIRO - A rescisão destc contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nO 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão podcrá ocorrer ainda da seguinte forma :
I - determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a

XII e XVII do artigo 78 da Lei nO 8.666/1993;
II - amigável , por acordo enlre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que

haja conveniência para o SENADO; ou
1I1 - judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá scr precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
I' ARÁGRAFO QUARTO - Os casos de resc isão conlratual deverão ser formalmente
mOlivados 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 arligo 79, inciso I, da Lei nO 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ I ° e 2° do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenla) meses, a
critério das parles e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, 11, da Lei n.O8.666/93 .

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência contratual.
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 do
término do contrato, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos rescisório
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caníler trabalhista devidos aos seus empregados, segundo os requisitos do Parágrafo Quinto da
Cláusula Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer oulro, 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-Or, ~ de -,--\ro,-,3
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' LDER MEDEIROS REBOUÇAS
DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL

NICAÇÃO SOCIAL

avi-Emériêh
Diretor da SECOM

MAX VIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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Empresa MAXVIDEO COMÉRCIO E SERViÇOS L TDA-EPP
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CNPJ 03.517258/0001 -58
TABELA 1: CUSTOS COM MÃO DE OBRA
PROPOSTA EMPRESA
POSTO DE TRABALHO

ITEM

1

I ÉCN ICO

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

QUANT.

EM MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS BROADCAST

3

TOTAL MENSAL

3

R$

13.337,80

PREÇO TOTAL
MENSAL
R$

40.013,40

TOTAL ANUAL

R$

480.160,80

R$

40.013,40

R$

480.160,80

PROPOSTA EMPRESA

2

VALOR MÁXIMO
MENSAL

QUANT.
PECAS DE REPODICÃO CONFORME O
DIS'POSTO NO PARAGRAFO DÉCIMO SÉTIMO
DA cLÁUSULA TERCEIRA

1

TOTAL GLOBAL

1

R$

5.205 ,35

VALOR TOTAL
MÁXIMO MENSAL
R$

5.205,35

VALOR MÁXIMO
ANUAL
R$

62.464,20

R$

62.464,20

RES UMO GERAL - PROPOSTA EMPRESA
VALOR TOTA L
A NUAL

ITEM
1

TÉCN ICO EM MANUTENÇÃO DE EQU IPAM ENTOS BROADCAST

R$

480.1 60,80

2

PEÇAS DE REPODIÇÃO CONFORM E O DISPOSTO NO PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO DA
cLÁUSULA TERCEIRA

R$

62.464,20

TOTAL ANUAL (TABE LA I + TABELA li) RS

542.625,00

-

I

I

TABELA 2: PEÇAS

ITEM

~

PREÇO TOTAL
ANUAL

,

~

