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Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a
empresa PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. para a prestação de serviçus de l.lpoio
uperaciunal, na Ílrea de sinalização formal c
acessibilidade deslilludn à oficina do Serviço de
Sinalizaçuo da Secretaria de Pnlrimônio, com atuação
nas dependências do Senado Federal e Residências
Oficinis, durante 12 (doze) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRA TANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNP.T
O
U 00.530.279/0001-15, neste ato represeutado por seu Diretor-Geral, LUIZ FERNANDO
BANDEIRA DE MELLO FILHO, e a empresa PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA., com sede na ADE Conjunto 10 - Lotes 10/11 - Sala 101 - Águas Claras-DF,
teleFone nO (61) 3028-6812, CNPJ-MF nO 12.978.051/0001-71, doravante denominada
CONTRATADA, ncstc ato representada pelo Sr. RONALDO MARINHO DE ARAÚJO, CI
nO 1.749.982, expedida pela SSP/DF, CPF n° 809.383.961-53, resolvem celebrar o presente
contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO nO 065/2014, homologado pelo Senhor
Diretor-Geral, à fl. 620v, do Processo n.O 00200.00447X/2014-66, incorporando o edital e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, fls. 495/503 a este instrumento, c sujeitando-se
as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos nOs 2411998 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 apoio operacional, na
área de sinalização formal e acessibilidade destinada à oficina do Serviço de Sinalização
da Secretaria de Patrimônio, com atuação nas dependências do Senado Federal e
Residências Oficiais, durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e
especificações constantes deste contrato e do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 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 qualificações que
ensejaram sua contratação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas;
" - apresentar cópia autenticada do ato constihltivo sempre que houver alteração;
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111 - cfctuar O pagamcnto de seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e sociais,
bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato;

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

v - possuir escritório de gerenciamento da mão de obra no Distrito Federal, próprio ou
coilveniado, devendo a mesma apresentar formalmente, até 05 (cinco) dias antes do início da
vigência deste contrato, o endereço, telefone, e-mail e contato para gerenciamento do efetivo;
VI - fornecer ao gestor do contrato no prazo máximo de I O (dez) dias corridos da assinatura
do contrato:
a) relação nominal dos profissionais, cm disco rígido, em software Word-Windows, com as
respectivas categorias, endereços e telefones residenciais e celular, horário de trabalho, local
de lotação, e comunicar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer durante a execução dos
serviços; e
b) documentos necessários li expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um
dos empregados prestadores de serviços no Senado Federal;

VII - Recrutar, selecionar e treinar os empregados que irão prestar oS serviços objeto deste
contrato, para desempenharem os serviços de forma adequada;
VIII - Observar, durante a execução deste contrato, se os profissionais estão adequadamente,
de acordo com o ambiente de trabalho;

IX - 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.
X - substituir o prolissional por outro que atenda ,\s mesmas exigências feitas com relação ao
substitllÍdo, nos seguintes casos:
a) falta justificada ou injustificada , bem como atraso ou saída antecipada sem previa
autorização, no prazo m<ÍXimo de 60 (sessenta) minutos, a contar comunicação da ausência;
b) de licenças;
c) solicitação do gestor do contrato, no caso de làlta grave devidamente documentada;
d) automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências;

e) quando não possuir a qualificação mínima cxigida;
I) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou inconvenientes
ao SENADO, devidamente justificado;
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XI - nào haverá substituição de profissional , no caso de férias;

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, OU valor estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho
da categoria específica, caso seja superior àquele, antecipadamente ao mês de referência, no
prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho
aplicável;
XIII - efetuar o pagamento do salário dos prolissionais alocados até o 5" dia útil do mês
subse'Iuente à realização dos serviços;
XI V - 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 no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva categoria profissional e
em conformidade com o art. 59 do Decreto-Lei n" 5.452/43;
XV - registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos
postos de trabalho por meio de sistema biométrico de registro de jornada ou sistema
eletrônico similar, na forma disposta no § 2" do artigo 74 da CLT, permitindo à fiscalização
do SENADO o acesso aos respectivos dados;
a) Os cmprcgados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item anterior,
no mínímo, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, e, se for o caso, os
intervalos intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o
cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.
b) A instalação do sistema de controle de tiequência não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos prolissionais alocados na
prestação dos serviços.
c) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto antes do
início da execução do contrato, em local a ser acordado com o gestor do contrato.

XVI - alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços
contratados;
XVII - observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho da
respectiva categoria, efetuando as anotações nas c31teiras de trabalho, inclusive quanto à
categoria profissional a ser exercida;
XVIII - manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o profissional com conduta
insatislàtória e/ou inconveniente, quando devidamente justificado;
XIX - manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás, com fotografia
recente, expedidos pela Polícia do SENADO;
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xx - responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus cmpregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
XXI - tàrnecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do trabalho, de
acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em scrviço;
XXII - apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação :
a) Relação dos empregados, contendo nome complcto, cargo ou função, horário do posto de
trabalho, nÍlmeros da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso;
b) Cartcira dc Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela CONTRATADA; e
c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços.
XXIII - entregar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, quando não for possível a vcrificação da regularidade dos mcsmos no Si stema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF:
a) Prova de regularidade relativa à Seguridade 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 Ncgativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
XXIV - entregar, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS c do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;
b) Cópia da folha de pagamento 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 de recibos dc depósitos bancários;
d) Comprovantes de entrega de beneficios 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
c) Comprovantes de reali zação de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
XXV - entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou resclSao
contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a
contar de sua extinção ou rescisão:
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a) Termos dc rcsclsao 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 dc cada
empregado dispensado; e
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
XXVI - aprcsentar, sempre que houvcr admissão
CONTRA T ADA, os documentos elencados no inciso XXII.

de

novos

cmpregados

pela

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
licitaçào, exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § I° do art. 57 da
Lei n° 8.66611993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
tenlo qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados Ílnica e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso se enquadre na definição de microempresa ou empresa
de pequeno porte optante pelo Simples Nacional a CONTRATADA deverá comprovar, no
prazo dc 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, a comunicação, à Secrctaria da
Receita Federal, da exclusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado, nos
termos do art. 30, capllf, inciso 11, e § 1°, inciso 11, da Lei Complementar n° 123/2006 e do
Edital de Pregão Eletrônico n° 065/2014.
PARÁGRAFO QUARTO - 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
Lci Complementar nO 123/2006.
.
PARÁGRAFO QUINTO - 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 dcduzir das faturas os respcctivos valores e cfetuar o
seu pagamento direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste
t11to ao SENADO até a data do adimplemento da obrigação poderá ser considerada como
atenuante quando da aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO SEXTO - 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.
I'ARÁGRAFO SÉTIMO - Na impossibilidade de pagamento direto pelo SENADO, os
valores retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo
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de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, contribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores intervalo
para rcpouso 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 NONO - A CONTRATADA dcvcrá manter banco de dados atualizado dos
empregados que estejam desempenhando suas atividades no SENADO, contendo,
minimamente: nome, CPF, emprego, PIS/PASEP, nível de escolaridade, lotação, endereço
residencial e telefone de acordo com planilha proposta pela gestão do contrato
disponibilizando-o, mensalmente ou quando neccssário, ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO - As comunicações e entendimentos da gestào deste contrato com
a CONTRATADA serão fcitos por intcrmédio de Livro de Ocorrências ou de ofício, inclusive
as faltas ocorridas e não "cobertas", sendo as folhas rubricadas pelas pmtes.
PARÁGRAFO DÉCIMO PIUMEIRO - A CONTRATADA deverá ficar ciente que,
durante a cxecução dos selviços será considerada a jornada dc trabalho semanal estabelecida
no edital, obedecidas às disposições da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e demais
normas pertinentes, e que, a jornada de trabalho dos profissionais poderá ser alterada, de
acordo com as necessidades do serviço e por solicitação da gestão do contrato, e compensadas
cm banco de horas.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA cumprirá orientação
complementar da gestão do contrato quanto à execução e horário de reali zação dos serviços.
'>AnÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter, durante o
período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações trabalhistas, todas
as condições de habilitação e qualificação técnicas exigidas conforme Anexo 04 do edital,
bcm como promover o treinamcnto dc seu pessoal na atualização dos programas de
computador usualmente utilizados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUAnTO - A CONTRATADA assume toda e qualquer
responsabilidade no quc se refere à relação com seus emprcgados, inclusive quanto ao
fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e
previdenciárias, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
pAnÁGnAFO DÉCIMO QUINTO - Corrcrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços
contratados.
PAnÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A CONTRATADA rcsponsabilizar-se-á por quaisquer
danos pessoais ou materiais causados por scus empregados ou prepostos ao SENADO ou a
terceiros, nas dependências do SENADO.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do
SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - É vedada a contratação, por parte da
CONTRATADA e para prestarem 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 dc Pcssoal do
SENADO, ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na lonna do disposto no Ato da
Comisstlo Diretora do Senado Federal n° OS/2011 e Decreto n° 7.203 , de 2010.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem
sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Aplicam-se a este contrato as disposiçõcs do Código ele
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei nO 8.078, de I I de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Caberá ao SENADO as seguintes obrigações e responsabilidadcs, scm preJlllzo das
disposições legais e das estabelecidas na contratação advinda do edital e deste contrato:
I - exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, por servidores ou comissão
prcviamente designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço
que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando
rigorosamente o cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as suas obrigações
trabalhistas, previdenciárias e tributárias relacionadas ao respectivo contrato, exigindo cópias
dos documentos comprobatórios da quitação dessas obrigações, bem como o exame das
carteiras profissionais dos prestadores de serviços;

11 - cOlllunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do contrato, exigindo seu imediato saneamento sob pena de aplicação das penalidades
previstas no contrato;
111 - permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas
dependências para a execução dos serviços contratados, garantido nesse caso, o direito de
notificação direta da pessoa encarregada da função contratada, sem que isso caracterize
qualquer subordinação entre o empregado da empresa contratada e o SENADO;

IV - proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços, dentro das normas estabelecidas neste contrato;
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prestar as informações c os esclarecimentos pertinentcs quc venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;

VI - efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento
das cxigências contratuais;
VII - exigir, mediante justificativa, a imediata substituição de qualquer empregado quando
não possuir a qualificação mínima exigida ou sempre que sua conduta for julgada
insatisfatória ou inconveniente para o SENADO;
VIII - comunicar oticialmente à CONTRATADA qUaisquer falhas verificadas no
cumprimento do deste contrato, exigindo seu imediato saneamento e indicar, se for o caso, a
aplicação de penalidades prevista neste contrato;
IX - notilicar e fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem eventualmente
utilizados, exclusivamente, para o desempenho dos serviços a serem contratados;

x - treinar o pessoal contratado nos equipamentos especíticos de propriedade do SENADO,
como também naqueles que venha a adquirir;
XI - fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos empregados da
CONTRATADA; e
XII - instituir c acompanhar banco de horas a maior ou mcnor para compcnsação.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, por meio dos trabalhadores
alocados no SENADO, sob sua orientação, subordinação e supervisão direta, devendo o início
da prestação dos serviços dar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinahrra
deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá executar os servrços, conforme
descrito no Anexo 03 do edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação dos serviços será realizada nas dependências do
Complexo Arquitetônico do Senado Federal e Residências Oficiais.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prestação dos serviços fora do horário ordinário
estabelecido no parágrafo primeiro deverá ser previamente solicitada ou autorizada pelo
Gestor deste contrato, desde que devidamente justificada.
PARÁGRAFO QUARTO - A execução dos sClviços será acompanhada por servidorcs
efetivos do SENADO, que atuarão como liscais do contrato, responsáveis pela utilização
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direta da mão de obra, os quais avaliarão: a assiduidade, a qualidade e o desempenho na
realização das tarefas, no âmbito da Secretaria de Patrimônio.
PARÁGRAFO QUINTO - A jornada de trabalho dos profissionais referidos no Anexo 02
do cdital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por solicitação do
gestor, inclusive a dispensa da substituição de cargos, nos casos de desnecessidade de
execução dos serviços.
PARÁGRAFO SEXTO - A distribuição dos cmpregados obedecerá às orientações do gestor
do contrato, inclusive quanto à dispensa de empregados dos serviços que serão glosados no
documento fiscal correspondente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejclção dos
serviços considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERViÇO (ANS)
Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços - ANS, o qual tem por objetivo
medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A medição da qualidade dos serviços prestados pela
CONTRATADA será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor
mensal a ser pago no pcríodo avaliado .
PARÁGRAFO SEGUNDO - As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços ANS se referem a fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA
das demais responsabilidades ou sanções legalmente previstas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos
metodologia de avaliação durante a execução contratual sempre que o novo sistema se
mostrar mais eficicnte quc o anterior e não houver prejuízos para a CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO - O Fiscal do Contrato acompanhará a execução dos serviços
prestados atuando junto a CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Verificando a existência de irregularidades na prestação dos
serviços, o Fiscal do Contrato notificará a CONTRATADA para que esta solucione o
problema ou preste os devidos esclarecimentos.
PARÁGRAFO SEXTO - A notificação quanto à existência de irregularidades na execução
do contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da
reincidência do fato.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Constatando irregularidade passível dc notificação por escrito, o
Fiscal do Contrato preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de
pontuação, o dia e a hora do acontecido.
PARÁGRAFO OITAVO - O termo de notificação será apresentado a CONTRATADA , no
qual constará(rão) a(s) ocorrência(s) e sua(s) pertinente(s) pontuação(ôes), que deverá atestar
seu recebimento, ficando com uma cópia e o original permanecerá sob a guarda do Fiscal do
Contrato.
PARÁGRAFO NONO - Havendo divergências quanto à veracidade dos fatos, deverá a
CONTRATA DA registrar suas razões no próprio termo de notificação.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Em até cinco dias úteis anteriorcs à apresentação da fahlra
mensal para ateste e pagamento, caso haja ocorrências que gerem pontuações desfavoráveis, o
fiscal do contrato informará à CONTRATADA o resultado da avaliação mensal do serviço,
devendo a CONTRATADA deduzir os va lores descon tados.
I'ARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Para cálculo dos descontos deste acordo de níveis
de serv iço, será instihlÍdo o seguinte sistema de ponhmção destinado a delinir os graus de
cada tipo de ocorrência, conforme tabcla a seguir:

OCORRÊNCIAS

PONTUAÇÃO
DE
DESCONTO

Ocorrêneia(s) t.ipo OI

-+ Situações brandas que não caracterizam interrupção na prestação
dos serviços, mas que, comprometem sua realização de maneira
sati sfatória, tais como:
a) Atraso no cumprimento de obrigações relativas ao serviço;
b) Serviços executados de maneira relapsa ou descuidada;
c) Conduta inadequada ;
d) Deixar dc relacionar e/ou documentar as atividades realizadas;

OI ponto

Ocorrência(s) tipo 02

-+

SihIaçÕes que caracterizam interrupção parcial na prestação dos
serviços, pelo não cumprimento de obrigações relativas ao contrato,
após solici tações para fazê-lo;

02 pontos

Ocorrência(s) tipo 03

-+ Situações que caracterizam interrupção na prestação dos serviços
ou comprometem a rotina, a segurança ou o patrimônio, tais como:
a) Conduta peri gosa que ponha em risco a segurança própri a e de

03 pontos

terce iros;
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b) Conduta que ponha em risco o patrimônio do Senado Federal;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A faixa de ajuste no pagamento será detinida pela
soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme
tabela a seguir:

PONTUAÇÃO
DE DESCONTO ACUMULADA
NOMÊS

AJUSTE NO PAGAMENTO

02 pontos

Desconto de 2% sobre o valor total da tiltura
mensal

03 pontos

Desconto de 5% sobre o valor total da fatura
mensal

04 pontos

Desconto de 8% sobre o valor total da fatura
mensal

05 pontos

Desconto de 10% sobre o valor total da fatura
mensal

06 pontos

Desconto de 12% sobre o valor total da fatura
mensal

07 pontos

Desconto de 15% sobre o valor total da fatura
mensal

08 pontos

Desconto de 18% sobre o valor total da fatura
mensal

09 pontos

Desconto de 20% sobre o valor total da fatura
mensal

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

o

SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor mensal estimado
de R$ 39.915,30 (trinta e nove mil, novecentos c quinze reais e trinta centavos) ,
correspondente à mão de obru, conforme proposta da CONTRATADA, de fls. 495/503 , 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$ 478.983,60 (quatrocentos e setenta e oito
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mil, novecentos e oitenta e três rcais c scssenta ccntavos), comprccndcndo todas as despesas e
custos diretos e indiretos, necessilrios à perfeita execução deste contrato, observada a
legislação trabalhista, previdenciária, tributária e convenção coletiva de trabalho .
PARÁGRAFO SEGUNDO - O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao prcço
global mensal, mediante apresentação de documento fiscal 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 XIV da Cláusula Segunda dcste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio
de depósito em conta bancária da CONTRATADA, coudicionados ao prévio atesto dos
serviços pelo gestor, mediante o recebimento do documento fi scal, cm 2 (duas) vias, com a
discriminação dos serviços, cuja data de emissão não poderil ser anterior à do último dia do
mês vencido.

I - Não deverá constar da fatura mensal o valor referente a profissional no gozo de férias. E
caso conste, o SENADO efetuará a respectiva glosa.
PARÁGRAFO QUARTO - O valor de que trata o parágrafo antcrior poderá sofrer ajustes
decorrentes da aplicação de glosas previstas na clilusula quinta que trata dos Níveis de
Serviços (NSE).
PARÁGRAFO QUINTO - O primeiro documento fiscal a ser apresentado terá como período
de referência o dia de início da prestação dos selviços e o último dia desse mês, e os
documentos fiscais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o dia
primeiro e o último dia de cada mês.
PARÁGRAFO SEXTO - 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 dc pagamcnto cspccífica deste contrato , relativamcnte ao
período constante do documento fiscal apresentado, a ser emitida pela instituição bancária que
efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referentes tanto à
remuneração mensal quanto ao 13° salário, couforme o caso, contendo o nome do funcionário
e o valor do crédito promovido;
11 - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias de
Relação de Empregados (GRE); bem como, de reb'lrlaridade com o Instituto Nacional do
Seguro Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Selviço - FGTS (CRF), a
Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, e ainda , a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

111 - espelho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica d
contrato;
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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, AuxílioAlimentação, Adicional Noturno, 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;
VII - planilha discriminada com o controle de frequência dos protissionais no horário
ordinário e extraordinário; e

VIII - apresentação da garantia prevista na Cláusula Décima do contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Eventual(ais) irregularidade(s) constatada(s) na aprcscntação dos
documentos elencados no Parágrafo Sexto ensejarão a suspensão do pagamento até que haja a
regularização da pendência 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 OITAVO - A falta de qualquer empregado, sem a reposição prevista no
inciso X 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 Segunda, com exceção dos casos de férias ,
período em que não haverá substituição, conforme inciso XI da Cláusula Segunda.
PARÁGRAFO NONO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Havendo vício a reparar em relação ao documento fiscal
apresentado ou cm caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contrahml, 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 tiscal, a serem incluídos em
documento fiscal próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = T x
N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = NÍlmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VI' = Valor da parcela em ah'aso;
I = Índice de compensação tinanceira = 0,00016438, assim apurado:
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I

= i 1365

I

=

61 100/365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
A repactuação dcstc 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
coletivo 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
ins trumentos.
I>ARÁGRAFO PRIMEIRO - Os itens correspondentes a despesas operacionais
administrativas (custos il1diretos), lucro, insumos (exceto qual1to a obrigações decorrentes de
acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de
Preços de Mão de Obra do Anexo 06, 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
apresentação da proposta e do primeiro aniversário do contrato, sendo que os reajustes
subsequentes ocorrerão sempre nos anivcrsários seguintes, 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.
PARÁGRAFO QUARTO - Nas rcpactuações subsequentes à primcira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
I> A RÁGRAFO QUINTO - A repactuação será precedida de solicitação da contratada,
acompanhada de demonstração analítica da altcração dos custos relativos ;\ 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.
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PARÁGRAFO SEXTO - É vedada a inclusão, por ocasião da repacnmção, de beneficios nào
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os cfcitos financciros da repacnmção serão devidos somcnte a
partir da data de assinanlra 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 cfcito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repacnmções futuras.
PARÁGRAFO OITAVO - Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto
da repacnlação poderá ter sua vigência iniciada cm data funlra, sem prejuízo da contagcm de
periodicidade para as próximas concessões.
PARÁGRAFO NONO - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactlmção encerra-se
na data da prorrogação contratual subsequente à decisão do dissídio coletivo ou ú
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 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
Reconhccimcnto de Dívida, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O arredondamento de valores e preços deste
contrato reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário na 20/20 I O.
I - para os valores utilizados em 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 na alínea I for ignal ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a
cinco permanecerá a mesma inalterada.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mcsmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelccido no ar!. 65, inciso li, §§ I" e 2°, da Lei na 8.666/93.
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CLÁUSULA NONA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho OI 031 055140615664 e Natureza de Despesa
339037, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nO 2014NE001761, de 17 de
setembro 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 DÉCIMA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 23.949,18 (vinte e três mil, novecentos c quarenta e nove reais e dezoito
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos termos
do art. 56 da Lei n° 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pÍlblica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
11 - seguro-garantia; ou

111 - 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, sempre que ocorrer modilicação no valor deste contrato.
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
comp lemen 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 Sexto da Cláusula Sexta.
I - A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação;
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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 quc sc refcrc 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 cm função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e 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 dcmais
obrigações nele previstas;
11 -multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
111 - prejuízos diretos causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA durante a execução do contrato;
TV - obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrcntcs da execução do contrato e
nào 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 resh'ição ou condicionante à sua plena exeeução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos 11 e III 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 nào seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a retcr partc 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.
" - 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 11
do caput desta cláusula.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gcstores designados pelo Diretor-Geral promovcr todas as ações ncccssárias ao
fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto no Ato da Comissão Diretora n" 2, de
2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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;

]11 - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
o SENADO, pclo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e

110

SICAF e no

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 sempre
que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base nas alíneas 111 e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIME]RO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos 11 e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7" da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa , sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
li - fraudar a execução do contrato;
111- comp0l1ar-se de modo inidôneo;

IV - Fazer declaração fal sa;
V - cometer fraude fiscal.
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['ARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de al guma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a resci são unilateral 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 prcvistas neste contrato, os atos
lesivos li administração pública previstos no inciso IV, do mligo 5°, da Lei n" 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na relerida lei .
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o iníc io da execução deste
contrato, sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de O, I % (um décimo por
cento) sobre o valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qua l será
aplicada, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor globa l do contrato, scm prej uízo das demais sanções administrativas previstas nesta
cláusula, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo quinto .
PARÁGRAFO QUINTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Sexto da Cláusula Sexta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio déc imo por
cento) a O, I % (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 déc imo quinto.
PARÁGRAFO SEXTO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos §§ 4" e 5°, 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
Cláus ula Décima sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,07% (sete celltésimos p{//. cellto)
(/0 dia, ,·ob/"e o valo/" global do COllt/"llto, flté a limite de 2, 00 % (dois po/" cellto) , contando-se
o prazo a pm1ir do dia da data de ass inatura do contrato até o dia da efet iva prestação da
garantia ou da retenção prevista no parágrafo nono da Cláusula Décima.
I'ARÁGRAFO OITAVO - Pe lo descumprimento das obrigações contratuai s ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa,
em pcrcenhmis definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor contratual mensa l
vigente, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei .
GRAU I
O 2'Vo (dois décimos por CClltO)
INFRAÇÃO
Deixar de fornecer ao gestor deste contrato relação nominal , em mídia e letrônica ,
dos profissionais em serviço nos prédios no prazo estabelecido, por ocorrência.
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
c irculação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos loca is dos selviços c não retirar o empregado com
conduta julgada inconveniente, por empregado e por dia.
De ixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratua is, quando realizadas,
por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
De O 1% (um décimo

ITEM

1
2

3
4
S

1101" cClltO) li

~
'\

,
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autorização expressa do SENADO, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram sua
contratação, por ocorrência.

6

GRAU 2
De 0,3 (três décimos Ilor cCllt,))a O 4% (o~l3tro décimos lIor cellto)
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados,
por dia.
Deixar de cumprir orientação does) gestor(es) quanto à execução dos serviços, por

ITEM

7

8

ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de regish·ar 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.

9

10
11

GRAU 3
De O 5 (cinco décimos nor centola 0,8% (oito décimos Jlor cento)
INFRAC'ÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas às normas disciplinares e às orientações de
sel!urança e de prevenção de incêndios, Dor ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, quando da utilização de máquinas de bancada e manuais (ex: furadeira,
máquinas de corte de acrílico, esmeris), de acordo com a legislação em vigor,
exigindo-lhes o uso em serviço, por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injusti ficadamente, serviço especificado, por
ocorrência.

ITEM
12
13

14

ITEM
15
I

16

GRAU 4
De 0,9 (nove décimos Ilor cento) " 1,6% (um inteiro e seis décimos Ilor cento)
INFRACÃO
Manter em serviço número de protissionais inferior ao contratado, por empregado e
nor dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio alimentação e
demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do
contrato, por ocorrência e por dia.

GRAUS
De 1,7% (um inteiro e sete décimos nor centol a 3,2% (três inteiros e dois décimos Ilor cento)
ITEM
INFRACÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
17
18
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus

,

~
~

.
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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 consanguinidade 011 afinidadc, dos Scnadores c
servidores ocupantes de cargos 011 funções comissionadas de direção, na forma do
Ato da Comissão Diretora do Senado Federal n° 5/20 II e Decreto nO 7.203, de 20 I O.

PARÁGRAFO NONO - A reincidência de int1-ações do mesmo grau, previstas nos quadros
do parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinquenta 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 dcsta cláusula, somadas todas as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada
mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato, rcssalvadas as
hipóteses especiais dos parágrafos 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.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmcnte nos tcrmos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, 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 - Caracteriza-se como falta grave, compreendida
como falha na execução do contrato, o nâo recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do valetransporte e do auxílio alimcntação, que poderá dar enscjo à rescisão do contrato, sem
prejuízo da aplicaçào de sanção pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e
contratar com a União, nos termos do art. 7° da Lei n° 10.520/2002.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO competente observará:

Na aplicação das penalidades, a autoridade

I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
11 - a nào reincidência da infração;
111 - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
COmtSSlva;

IV - a execução satistiltória das demais obrigações contratuais; e
Senado Federal I Praça tios Três Poderes I Via N2 1Unitlade de Apoio 11 1C EI' 70165-900 I Orasília-DF
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v - a não existência de efetivo prejuízo material ~\ Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA nào
tenha sido beneficiada com a conversão no curso da execução contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A multa aplicada, após regular processo
administrativo c garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n." 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste 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 n"
8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - determinada por ato unilateral c escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei n" 8.666/ 1993;
11 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o SENADO; ou

111- 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 QmNTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n" 8.666/93, aplicando-se, no que couber,
disposições dos §§ 10 e 2" do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato tení vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podeudo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério das partcs e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, 11, da Lei n.o 8.666/93.

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 devení, em até 30 dias contados do
término do contrato, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos rescisórios de
caráter trabalhista devidos aos scus cmpregados, scgundo os requisitos do Parágrafo Sexto da
Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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.

PHOENIX COMER

Senado Federal I I'raça dos Três !'oderes I Via N21 Unidade de !\poio 111 CEP 7016S~900 I nmsilia-DF
Telefune: 1·55 (Ci 1) 330J -)OJ6 I copc liRilsenado gov br
23 de 23

EmprO$;t PHOEMX COM ÚUCO E SElI.VlÇOS DE U IoIPELA LTOA. • M E

CtlPJ ' 2.t1t1OS'K!OO I·1I

DE CUSTO

Empresa PHOENIX COM ÉRICO E SERVIÇOS OE LIMPEZA L TOA. • ME
CNPJ 12.978.051/0001 ·71
Data Proposta 1910812014
TABELA I : CUSTOS COM MÃO DE OBRA
PROPOSTA EMPRESA
ITEM

1

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

POSTO DE TRABALHO
TÉCNICO DESIGNE R GRÁFICO

5

TOTAL MENSAL

5

R$

7.983,06

TOTAL ANUAL

VALOR PROPOSTA
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL

RS
R$

39.915,30
478.983,60

VALOR CONFERIDO

R$
R$

CONFERENCIA

PREÇO TOTAL
MENSAL

R$

39.9 15,30

R$
R$

39.915,30

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

R$

7.983,06

478.983,60

iNOICE

39.915,30

0,00000%

478.983,60

0,00000%

PREÇO TOTAL
MENSAL

R$

39.9 15,30

R$
R$

478.983,60

39.915,30

DIFERENÇA (%)

R'

R'

o

~

Empresa PHOENIX COM ÉRICO E SERViÇOS OE LIMPEZA l TOA. - ME

CNPJ 12.978.051 /0001-71
Data Proposta 19/08/2 014

Falor K

CATEGORIAS

Item

I

' Cv"'W DESIGNER GRÁFICO
OTAl
OTAlANUAl

5

5

RS

3.319,60

R$

R$
R$

~598,00

R$
R$

.176,00

CONSOllDAÇ
Fator K

FATOR K

Custo Unitário

Remuneração

QTOE

2,40483

Percontuals (%)
(diferenças entre os
preços)
(base de cálculo

FatorK

FatorK
(média

7.983,06

2,<10483

12,02413

3~~30

2,40483
2,40483

2,40483

478,'

1,60

oJ

