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SENADO FEDERAL

CONTR ATO N"

OO 7 2 - 2 O 1 4

Que entre si celebram, de um lado, a UN IÃO
por intermédio do SENADO FEDERA, e do outro, a
empresa, MJCROTÉCNICA INl?ORMÁ TlCA
L TDA., para a aquisição de equipamen tos para a
modern ização dos Plenári os de Comissões e do

Plenário do Senado Federal , incluindo tel evisores
Full HD.

A UN IÃO , por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, eom sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CN PJ
nO 00.530 .279/0001 -15 , neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, LUIZ FERNANDO
BANDEIRA DE J'I'rELLO FILHO, e a empresa MICROTÉ CN ICA INFORMÁTICA
LTDA. , com sede na SAA, Quadra 01 - n° 955 - Brasíli al DF, tele fone nO (61) 3327-6666 /
3046-9987, fax nO (6 1) 3046-9881, CNPJ-MF nO 01.590 .728/0002-64 , doravant e
de nominada CONTRATADA, neste ato representada pelo SI'. ROBERTO M. N. MENDES,
CI nO 1376/TD, expedida pelo CREA/DF, CPF nO 327.962.266-20, reso lve m celebrar o
presente co ntrato, deco rrente do PREGÃO ELETRÔNICO n° 090/2014, homologado pelo
Senh or Dire tor-Geral , à fI. 1818 do Processo nO00200.007165/2014-60, incorporando a este
in strum ento o ed ital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, fls. 1744/1746, e
sujei ta ndo-se as partes às disposições da Le i n° 8.666, de 21 de junho de 1993, do Ato nO
12/2014, da Comi ssão Diretora do SENADO, e das Cláusulas segu intes:

C LÁUSULA PRIME IRA - DO OB,TETO

o

presente in st rume nt o tem por objeto, a aquisição de eq u ipamentos para a
mod ernização dos 1'lenúJ'Íos d e C omissões c do Plenúrio do Senado Federal, incluindo
televisores FI/li JiD , de acordo com os termos e especifi cações constantes deste contrato e
do edital e seus an exos, que integram este co ntrato para todos os fins.

C LÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDAD ES
São obrigações da CONTRAT ADA, a lém de outras previstas neste contrato ou decorrentes

da natureza cio ajuste:
I - manter, durante a execução deste contrato, as condi ções de habilitação e de qua li ti cação

que ensejaram sua

co ntrat ação~

11 -

apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;

111-

efetuar

o

pagamento

ele seguros, tributos, enca rgos sociai s,
prev idenc iários, comerciais, frete 1 transporte, assim como quai squer outras des pesa
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e/o u indiretas relacionadas com a execução deste contrato;

IV manler, duran le a realização de serv iços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
eq ui pamen tos de proteção e segurança do traba lho, quando for O caso;
Vmantcr preposto para este contrato apto a representá- Ia junto à CONTRATANTE,
que deverá responder pe la fie l execução do co ntrato, bem como acompanhar, orientar e
esclarecer os empregados alocados, a respe ito dos métodos corretos e mais seguros para
cxecução dos serviços de manutenção, quando especifi cados;

VJ - realizar reunião de alinhamento com a CONTRATADA do Grupo I (pa inéis de
visua lização), Item 13 (lIotebooks), e item 14 (racks), em até 2 (dois) dias útei s após a
ass inatura do contrato. As reuniões serão rea lizadas separadamente para cada item/gru po
lici tado, sendo que a delinição da data, hora e loca l em que ocorrerá a rcunião fica a cargo
do SENADO. Nestas reu ni ões estão previ stas a apresentação das partes, o escla recimento
dos termos contratuais, a resolução de dúvidas e o detal hamento dos cronogramas de
ent rega, mont agem, insta lação e configuração;

VIl -

atender com a máx ima diligência possível as requisições de fo rneci mento;

VIU empreender todos os esforços e recursos necessários para a entrega e instal ação
dos equipamentos descritos neste co ntrato e no A nexo 2 do cdital, no prazo previsto ;

IX cntregar todos os equipamentos componentes da solução de acordo com as
especi fi cações do Anexo 2 do edital (Proj eto Bás ico);

x-

realizar o transporte dos materiai s e equipamentos conforme as exigências
nccessárias para os produtos e as orientações do fabricante;

XIcn tregar os respect ivos manua is dos equipamentos e component es em form ato
digit al ou em papel, em inglês e/ou português;

XII responsabilizar-se por todas as despesas em caso de devo lução dos produtos e/ou
ma ter iai s por estar em desacordo com as espec ifi cações constantes no Proj eto Básico
(A nexo 2 do ed ita l) ;
XI [[ obter todo tipo de licença junto aos órgãos fisca li zadores (guias e demais
doc umentos necessários) para a perfeita execução do fornecimento;
XIV -

responsab ilizar-se por toda s as despesas incid entes direta ou indiretamente

decorren tes da en trega dos equipamentos, tais como: impostos, taxa s, seguros, emba lagens,

carga, descarga, licenças, alvarás, bem como os encargos traba lh istas, previdenciários,
fi sca is c comercia is, ou quaisquer outras form as devi das relati vas e ind ispensáveis à perfeita
execução do objeto;

xv -

responsabilizar-se por todo e qualquer probl ema técni co ocas ionado dl a e o
fornec imento do material, assum indo todos os ônus de sua execução cm caso de deI'
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XV I comprovar a origcm dos bens ofertados e a quitação dos respectivos tributos de
importação para os produtos de tecnologia da informação ou de multimídia ofertados, caso
sejam importados, no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e
demais penalidades lega is;
XVII seguir as recomendações dos fabricante s quanto ao uso e manuseio adequados
dos equipame ntos e componentes;
XVLlI - fo rnecer equipamentos novos, sem uso anterior (primeiro uso), em linha de
produção, não sendo equipamentos remanufaturados, recondicionados, ou reconstituídos;
X1X fornece r, juntamente com a solução, todos os materi ais, componentes, cabos,
co nectares, conversores, acessórios de fixaç ão, suportes e demai s elementos necessári os à
sua conexão, montagem c instalação visando garanti r O pleno fun cionamento da solução
co mo um todo;

xx ~

hardware,
con tigurar a so lução e colocá- Ia em plena operação, conform e especificado no Projeto
Bás ico (Anexo 2 do edita l); e
montar) instalar, conect ar os equipamentos e demais componentes de

XX I recompor todos os e lementos danificados/alterados em decorrência da montagem
e insta lação dos equipamentos e componentes dos painé is de visuali zação, tais como
es tru turas, revestimen tos, mobiliários, equipam entos, etc.;

PARÁGRAFO PRIME IRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer víncul o empregatício com o SENADO, sendo remunerados úni ca e
exclus ivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁ G RAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quai squer danos
cau sados ao SENA DO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou
prepos tos, decorrentes da exeeução deste contrato.
PARÁGRAFO TEH.CEIRO - Não poderá a CONTRATADA veicu lar publicidade acerca
do objeto a que se refe re o presente contrato, sa lvo autori zação especítica do Senado.
l'ARÁGH.AFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créd itos, nem subrogar direitos e obrigaçõcs deste contrato a terceiros.
PAIÚ.. GRAFO Q UINTO - Aplicam -se a este contrato as di sposições do Códi go dc
Proteção e Defcsa do Consumidor instihlído pela Lei nO8.078, cle Ii de sete mbro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTH.EGA E INSTALAÇÃO DOS
E QUIPAMENTOS
A CONTRATADA entregará e instalará o objeto deste contrato, parceladamente,
du as etapas distintas.

n até

3
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Os ite ns que compõem o obj eto es tão indicados na labc la
aba ixo :
Component es da So lução

Grupo

Item

Unidade

Especi ficaçào

Quantidade
Fase I

Quantidade
Fase 2

Tolal

2

6

8

2

6

8

I

(J

1

22

09

31

--

--

I

I

--

I

3

7

10

3

7

10

3

7

10

3

7

10

Painel de Visualização
I

UN

2

UN

composto por 4 mon itores

profissionais LFD no Formato
2x2 Monitores

Lote de materiais e serviço de
instalação dos painéis de
visualização e componentes
Lote de materiai s e serv iço de

instalação do Link f-IDMI /RF d,

UN

3

sa la 13 até as entradas das alas

das comi ssões
4

UN

Monitor profissional LFD
I

(reserva)'

Serviço de manutenção corretiv
e preventi va do sistema

I

5

UN

completo do Grupo I, com
fornecimento de peças novas c
origi nais, durante 48 (quarenta c
oi to) meses, a contar do término

dn garantia de fábrica.

6

UN

Treinamento técnico sobre
painéis de visua lização e
componentes acessórios

7

UN

Matri z HDMI tipo 4x2

8

UN

9

UN

10

UN

li

UN

Distribuidor ativo !-IDMI 1x4

3

7

lO

12

UN

~'I odu l ador

4

--

4

13

UN

86

278

3M

14

UN

2

--

Distribuidor VGA ativo ele
áud io e vídeo
Conversor de sina l de vídeo
VGA/HDlv!l
Conversor de vídeo
comnosto/I-IDlvIl

HDMI

NOlebook com tela sensível ao
tOCl ue
Rack para Equipamentos de TI
com lllonta n em e instalação

ri
~V

«t:'
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Grupo

h em

Unidade

15

UN

16

UN

17

UN

18

UN

Quantidade
Fase 1

Quantidade
Fasc 2

Total

Leitor biométrico

15

--

15

Teclado numérico

15

--

15

5

--

5

264

O

264

Espeei Iicaç,10

Telcvisor Ful/I-ID com ga rantia
de fu ncionamento de 36 meses

Cabo de segumnça tipo
"Kensington" para IlOfebook

PARrÍ- G RAFO SEGUNDO - As especificações para os equipamcntos e servIços que
compõem a solução estão descritas nas Especifi cações Técnicas conlidas no A nexo 1 do
Projeto Básico (Anexo 2 do edila l).
PAlu\GRAFO TERCEIRO - Na primeira fase deverão ser entregues equ ipam entos
suficienles para atender aos Pl enários 3 (CCJ) e 19 (CA E) da Ala Senador A Icxa ndre Costa,
confo rm e quantitativo da coluna "Q uant idade Fase I" da Tabela Componentes da Solução
conSla nl e no Parágrafo Primciro desta C láusula . Os outros 6 (seis) plenários de com issões e
o Plenário do Senado Federa l serão modernizados çom os equipamentos na quantidade
espec ifi cada na co luna " Quantidade Fase 2" da mesma tabela.
PARrÍ-GRAFO QUARTO - Os componentes da solução deverão ser entregues e instalados
nos prazos abaixo estabelecidos:
II elll/Cru po
Grupo I (Pa inéis
de vi sualização)

Fase I
Enlrega do Gabari to do Video Wal/: 5
íl

contar da assinatura

(quarenta e cinco) dias corrido, a contar

Itcm J4 (Racks)

para

execução do
cabca mento: a partir de 5 (cinco)
dias a contar da assinatura do
Previsüo pnra execução do cabeamcnto: a contrato em data a ser indi cada
partir dc 5 (cinco) dias a contar da pelo Senado;
assinatu ra do contrato em data a ser Entrega dos equ ipamen tos em até
90 (noventa) dias corridos a
indicada pelo Senado;
Entrega dos equi pamentos em até 60 contar da assinatura do contrato
(sessenta) dias corridos a contar da Instalação concluída em até 10
(dez) dias Íllei s a contar da data
assinatura do con trato;
Instalação concluida em até 5 (ci nco) ind icada pclo Senado.

(cinco) dias úteis
do contrato;

dias úteis a contar da data da entrega.
Entrega dos cquipnmentos em até 45

Item 13
(Nolebooks)

(1ase 2

Previsão

da assinatura do conlrato.
Entrcgn dos equipamcntos em até 45
(quarenta e cinco) dias corrid os a contar
da assinatura do cont rato .

Entregn dos equi pa mentos em até
90 (novcnta) dins corridos a
contar da assinatura do co ntrato.

-

I"

V
R(
'I\0
t-
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Itcm 15 (Leitor
biomét rico)

Entrega dos equi pamentos em até 30
(trinta) dins corridos a contm da
assina tura do contrato.

Item 16 (Teclado
numérico)

Entrega dos equipamentos em até 45
(quarenta e cinco) dias corridos a contar

-

-

da assinatura do contrato.

Item 17 (Televisor)

Item 18 (Cabo cle
segurança para
NOlebook)

Entrega dos equipamentos em até 30
(trinta) dias corridos a contar da
assinatura do contrato.
Entrega dos equipamentos

(quarenta c cinco) dias

-

em até 45

corr ido~

a contm

-

da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO- O cabea mento necessa no para a instal ação dos pame ls de
visuali zação (Grupo I) dcverá ser entregue e instalado no decorrer das intervenções fe itas
pela Secreta ri a de Infraestrutura do Senado Federal nos plenários de comissão, a serem
rea li zadas entre agosto e novembro de 2014 . O SENADO emitirá ordem de serviço, eom
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, informando a data de iníc io elo scrviço de
cabea mento . A empresa terá prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de início da

exec ução, para conclusão cio serviço em cada sala .
PARÁGHAFO SEXTO - Para fin s ele instalação e montagem elo item 14 (rack) e dos itens
que compõem o Grupo I (sistema ele Víeleo Wall) da tabela constante no Parágrafo Prim eiro
desta Cláusu la, outros materiais e componentes auxiliares como coneclores, cabos,
converso res e adaptadores podem ser necessários e devem ser fornecidos pe la
CONTRA TADA, sem ônus adicional para a CONTRATAI"\!TE.
PARAGRAFO SÉTIMO - Todos os equipamentos deverão ser entregues conforme
previsto no item "Plano de Execução", elo Proj eto Básico (Anexo 2 do edital) e o serviço de
instalaçiío e configuração dos equipamentos também deve seguir as etapas previstas naquele
documen to.
PAHÁGHAFO OITAVO - A CONTRATADA fornecerá o(s) produto(s) conforme a(s)
marca(s) e especilicação(ões) di scriminada(s) em sua proposta .
PARÁGRAFO NONO - O prazo de garantia de fábrica dos componentes da solução deverá
ser compat íve l com o estabelecido nas Espeeilicações Técni cas contida s no Anexo J do
Projeto Básico (Anexo 2 do edital) .
PARÁGRA F O DÉCIMO - Os componentes da solução seriío forn ec idos em embalagens
lacradas e sem apresentar sinais de vio lação.

PARAGHAFO DÉCIMO PRIM E IRO - Efetivada a entrega, o objeto será recebido
conforme estabelecido no Plano de Execução Contratual (item 3.4.2 do A ncxo 2 do cd it , I).
la

l'ARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao SENADO
reje ição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

6
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C LÁU SULA Q UARTA - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
O objeto deste contrato contemp la a prestação d e serviços de m anute nção dos lIolebooks
(item 13), co m forn ecimento de peças novas e originais, durante o período de garant ia, e
serviços de manutenção mensal corretiva c preventiva do sistema completo do G rupo 1, co m
fornecimento de peças novas e orig inais (Grupo 1, Item 5), durante 60 (sessenta meses),
se nd o os 12 (doze) meses iniciai s durante o período de garanti a.
P A RÁGRA FO PIUMEIRO - Os serviços de manutenção citados no caput devem ser
ate ndidos de acordo com o detalhamento constante nas Especificações Técnicas cont idas no
Anexo I do Projeto Básico (Anexo 2 do ed ital).
PARÁGRAFO SE G UNDO - O prazo de prestação dos serviços de manutenção com
fornec im ento de peças novas C o rigi nais citados no caput desta C láusu la é de 12 (doze)
meses para os lIolebooks (item 13) e de 60 (sessenta) meses - sendo 48 (quarenta e o ito)
meses, iniciando-se imediatam ente após o término da gara nti a de 12 (doze) meses do
fabricante dos equipamentos - para o G rupo I , os quais são contados a partir da data de
em issão do Term o de Aceite Parcial ! f inal dos NOlebooks e do Termo de Acei te Parc ial !
Fina l de Painéis de Vis uali zação, Monitores e Componentes Acessórios, respectivamente,
conforme detalhado no Anexo I do Projeto Básico (Anexo 2 do edital).
PARÁGRAFO TERCEIRO - Entende-se por manutenção corretiva a sen e de
proced imentos des ti nados a recoloca r os equipam entos em seu perfeito estado de uso,
compreendendo, incl us ive, s ubstituições de peças, ajustes e reparos necessários, de aco rdo
com os seus manua is e normas técnicas específicas.
PARÁGRAFO QUARTO - En tende-se por manutenção preventiva do sistema co mpleto
do Grupo 1 a série de procedimentos destinados a testar o fun cionamento do s istem a, e a
realizaçào de cali bragens, ajustes e rodízio dos equipamentos.
PA RrÍ.GRAFO Q UINTO - Os paga mentos m ensa is, referentes ao serviço de m anutençüo,
serão pagos apenas para os itens cio G rupo I, a partir do 13" mês, após o te rm o de
recebim e nto definiti vo do objeto.
PAR ÁGRAFO SEXT O - Os serviços de manutenção deverão ser prestados em Brasí li aDF.

CLAUSULA QUINTA - DO TREINAMENTO
O serviço de tre inamento técni co sobre painéi s de visua li zação e componentes acessórios
(item 6) será real izado nas dependênc ias do Senado Federa l, e m Brasí li a-DF, e devem ser
prestados de acordo com o detalham e nto constante nas Especificações Técnicas contidas no
Anexo I cio Proj e to BÁsico (Anexo 2 do ed ita l).
PARAGRAFO P1UME IRO - A capacitação na utilização dos painéi s de

J
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comprccnde as at ividades de apresentação das funcio nalidades do sis tema, treinamento
técnico e operaciona l e operação assist ida.
PAR,\.C RA FO SECUNDO - As atividades de capacitação scrão agendadas pelo SENADO
e deverão in icia r em até 2 (dois) dias úteis contados do término dos procedimentos de
instal ação, conti guração, ati vação e testes dos equ ipamentos do Grupo 1.
PARAcRAFO TERCE IRO - As instal ações para a reali zação do treinamento técnico e
operacional serão de responsabi lid ade do SENADO, devendo a CONTRATADA indi car,
preliminarmente, quais serão os recu rsos logísticos e audi ov isuai s necessários para o
treinamento.

CLAuSULA SEXTA- DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVI ÇO EXI G IDO S
Os serv iços contratados referentes ao item 5, descritos nas Especiticações Técnicas contidas
no Anexo I do Projeto Bás ico (Anexo 2 do edi tal), estarão associados a scus respect ivos
Acordos clc Nível cle Serviço . A inobservânc ia de aspectos relevantes contidos nas
Especiticações Técnicas sujeita a CONTRATADA a glosas do respectivo pagamento
mensa l, de acordo com os critérios apresentados nas tabela s a seguir, sem prej uízo das

dcmais penalidades cab íveis.
PARi-\.G RAFO PRIMEIRO - Os va lores cle glosa previs tos para o ite m 5 - Servico clc
manutencão corretiva e preventiva do sistema compl eto do G rup o I , com fornecime nto ele

peças novas e originais são os seguintes:
Evc nto

Descrição

Glosa

J

Demora além do prazo máx imo para
iníclO do atcml imcnto
técnico
de
Chamados de Prioridade I .

0,5% (cinco décimos por cento) do va lor
mensal do Serviço de Ma nutcnção Mensal

2

Demora nlém do prazo múximo para
ri ml li zação do atemiiI11cnt o técnico
Chamados tle Prioridade I.

3

Demora além do prazo máximo para
. . do atendimento técnico de
Chamados de Prioridade 2 .

1,0% (um por cento) do va tor mensal tio
Serviço de Ivlanutençào ivlensa l para cael.,
hora de atraso ali fra ção.
0,25% (v inte e cinco centési mos por cento)
do va lor mensal do Serviço de
ivlanutcnçào Mensal para cada hora de
atraso Oll Cração.
0,5% (cinco décimos por cent o) do valor
mensa l do Serviço de Manutenção Mensal
parn cnda hora de atraso ou fraçào .

4

5

6

IIl ICIO

Dcmora além do prazo para máximo para
finaliznção do atendimento técn ico
Chamados de Prioridade 2.
Nào formali zação ou forma Iização
incorrcta tio processo de Abertura de
Chamado Técnico, em desacordo com o
item 5.18.
A não Substituição Definit iva de
componente
cm
equipamcnto
ou
desacordo com o i tem 5. J3 cio Anexo I.

para cada hora de atraso Oll fração.

3,0% (t rês por cento) do valor mensal do
Serviço de Manutenção Mensal para cada
evento.
3,0% (três por cento) do valor mensal do
Serviço de wlanutenção Mensal ~ r
eq uipnmento, para cada mês de at rasD () I
fração.
8

ff
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7

Não entrega do Relatório Detalhaclo cle
tv[nnutcnçào iVlcnsal, em desacordo com o
itcm 5.36 cio Anexo I.

1,0% (u m por ccnto) cio valor mcnsal cio
Serviço de Manutençào Mensal, por dia ele
atraso.

Acordos de Níveis de Serv iço para o iklll 5 - Serviço de mnnutençào co rret iva e preventiva do sistema completo do Grupo
1, co m fornecimento de peças novns c originais

PARf\GRA FO SEGUNDO - O valor total das glosas aplicadas em um clado mês não
exceclerá 30% (trinta por cento) do valor mensal previsto para o respectivo serv iço .

CLÁUSULA SÉTIiVIA - DO PREÇO E DA FORMA D E PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários /
mensais di scriminados na proposta da CONTRATADA de fls. 1744/1746, não sendo
permitido, em ncnhuma hipótese, a antecipação de pagamentos ou o pagamento de serviços
nào executados ou executados cle forma incompleta.
Valores Unitários

Especi licaçfio

Gntpo Item Unid

1

2

Painel de Visualização composto por 4
UN moni tores profissionais LFD no
Formato 2x2 Monitorcs

Lote de materiais e serviço de
UN instalação dos painéis de visualização e

Quant.
Fase 1

Quant.

Fase 2

Quant.
Total

2

6

8

2

6

8

1

O

1

22

09

31

1

..

1

3

7

10

3

7

10

3

7

10

Valor Unitário
(RS)

componentes

1

3

Lote de materiais e serviço de
UN instalação do Link HOivll/RF da sala 13
até as entradas das alas das comissões

4

UN Monitor profissional LFD (rcscrva)

6

UN

7

UN Matriz HDMltipo 4x2

8

UN

9

Treinamento técnico sobre painéis de
visualização e componentes acessórios

Distribuidor VGA ativo de áudio e
vídeo
Conversor de sinal de vídeo
UN
VGA/T-IDMI

tO

UN Conversor de vídeo composto/ HD1VII

3

7

10

1l

UN Distribuidor ativo J-lDMl lx4

3

7

10

n
'i

,

,

... ,

,..

SCIlMio I cdcral l! raça dos I reS I oder~s 1 \ 1,\

? Unlu,\{lc de ApOIO 111 em
N_I
"

Tolero"" +5S (ól) 3303 -3036 1copcH@"""do.gm·.b,

\

,

-'

7016). 900 I Umsl!ta O).;?
J

I\ I~

,

..~~.-. )

Processo n° 00200.0028073/2013-32

-~.l

*

SENADO FED ERAL
12

UN Modu lador HDM !

4

--

4

13

UN Notebook com te la sensível ao toque

86

278

364

14

UN

2

--

2

15

UN Leitor biométrico

15

--

15

16

UN Teclado numérico

15

--

15

17

UN

5

--

5

18

UN

264

O

264

I

Rack para Equipamentos de TI com
montagem c instalação

Televisor FI/li HD com gara ntia de
funcionamento de 36 Illeses

Cabo ele segurança tipo "Kcnsinglon"

I para J/Ol ebook

R$ 5.475 ,20

Valores Mensa is

Grupo

Ile m

Uni el.

Especifi cação

Q uan t.
Fase I

Q uanl.
Fase 2

Quant.
Total

--

--

1

Valor Mensal
(RS)

Serviço de manutenção
corret iva e preventiva do

I

5

UN

sistema co mpleto elo Gru po
1, com forn ecimento de
peças novas e origin ais,
dur an te 48 (quarenta e oito)

meses, a contar do té rmino
ela gara nt ia de rábri ea.

- com pagamento mensal , apo s o t é rllllllo do penod o de garanti a de fabri ca de 12
Val o l' es de m:l ll utcIl Ç:tO
(do ze) meses.
PARÁGRAFO 1'lUME IRO - O pagam ento dos produtos e serv iços deve rá se g u ir o
seguin te cronograma fin ance iro :
C rollo gram n de Desemuolso Fina nceiro

Dese mb olso

1

2

Valor

Evento

Va lor correspondente ao nú mero de
equipamentos do Gru po 1, instalados na Fase 1, Após a emi ssão do Te rm o de Aceite
Parcial de Painéis de Vi sualizaçào,
bem como o va lo r da instalaçào desses itens
nos doi s plenári os de Com issào e do L ink
Ivloni to res e Componentes Acessórios.
H OM I/ RF.
Va lo r correspondente ao nú mero de
Após a em issão do Termo de Aceite
eq ui pamentos do Grupo 1, insta lados na Fase 2,
Final de Painéis de V isual ização,
bem co mo o va lor da instalação desses itens
ivlolli torcs e Componentes Acessórios.
nos seis plenári os de comissão.
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Cronograma de Desembolso Financeiro

Após o término cio período de garantia
Valor mensal do serviço de manutenção

3

corret iva c preventiva do sistema do Grupo 1
(item 5), Cltio pagamento será iniciado 110 13°
mês, a con tar do acei~e dos equipamentos .

Valor correspondente ao item 6 - Treinamento
4

5

6

técnico sobre painéis de visualização e
COlllpOIlClltcs acessórios.

Valor correspondente ao número de lIofebooks
(item 13) entregues na Fase 1 .

Parcial de Nolebooks.
Após a emissão de Termo de Aceite

Final de NOlebooks.

8

Valor correspondente ao item 15 - Leitor
biom étrico.

Após a emissão do Termo cle Aceite

de Racks.
Após a emissão cio Termo de Aceite

de Leitores Biométricos.

Valor correspondente ao item16 - Teclado

Após a emissão do Termo de Aceite

numérico.

de Teclados Numéricos.

Valor correspondente ao item 17 - Televisor

11

Após a emissão de Termo de Aceite

Valor correspondente ao número de Ilolebooks

7

10

Após a emissão do Termo de Aceite
de Treinamento.

(item 13) entregues na Fase 2.
Valor correspondente ao item 14 - Rock para
equipamentos de TI com montagem e
in stalação.

9

do fabricante de 12 (doze) meses,
contados da data do Termo de Aceite
Parcial e Final de Painéis de
Visualização, lvlonitores e
Comllonentes Acessórios.

Full f-ID com garantia de funcionamento de 36
meses.

Valor correspondente ao item 18 - Cabo de
n

segurança tipo "kensington para llOfebook

Após a emissão do Termo de Aceite

de Televisores Full HD.
Após a emissão cio Termo de Aceite

de Cabos cle Segurança.

PARAcRAFO SECUNDO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ 27.376,00 (vinte e sete mil, trezentos e selenta e seis reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARAcRAFO TERCEIRO - O pagamento dos produtos e serviços deverú seguir o

Cronograma de Desembolso Financeiro informado no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, e
será feito por intermédio cle depós ito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de até
9 (nove) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas)
vias, ressalvada a hipótese prevista no § 30 do art. 5" da Lei n" 8.666/1993.
PARAcRAFO QUARTO - O valores mensais relativos aos serviços de manutenção (item 5)
estarão sujeitos a ajustes decorrentes da aplicação das glosas previstas na Cláusula Sexta Acordo de Níveis de Serviço, quando não houver cumprimento dos níveis de scrviço exigidos.

l' ARAcRA FO QUINTO - O pagamento ficará condicionado à prévia atestação dos
gestores na nota tiscallfatura} à apresentação da garantia prevista na Cláusula D Cl11a
Primeira e do respectivo Termo de Aceite, bem como à entrega dos compro

ff
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atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o
fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades previstas no ar!. 87 da Lei nO
8.666/1993 ou, quando referir-se a pagamentos mensais (itens 2 e 7), suspensão do
pagamento.
PARÁGRAFO SEXTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças Oll agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PA RÁGRAFO SÉTIMO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/t~1tura
apresentada ou em caso de dcscumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante cio Parágrafo Segundo desta Cláusula será suspenso até que haja reparação cio
vicio ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO OITAVO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorri cio de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o térm ino do prazo referido no
Parágrafo Segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
t'atura própria, serão 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 compensação linanceira ~ 0,00016438, assim apurado:

I

~

i /365

I

~

6/ toO / 365

I

~

0,00016438

Onele j = taxa percentual allual no valor de 6%.

cU, USULA OIT A V A -

DO REAJUSTE

o preço é lixo e irreajustável.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCliVIOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas conelições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no ar!. 65, inciso li, e §§ 10 e 2', ela Lei nO
8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes elo presente contrato correrão à conta ele dotação
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c lass ificada como Programa de Trabalho 01031055140615644 e Natureza de Despesa
449052, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n.o 2014NE000052.
PAR,\GRAFOÚNICO - Para os exercieios futuros,

O

SENADO emitirá notas de empenho

inclicnndo a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente

de ce leb ração de te rmo aditivo.

CLAuSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRA TAD A prestará garantia destinada a assegurar a pl ena execução do contrato, no
va lor el e R$ 1.368,80 (um mil , trezentos e sessenta e oito rcai s c oitenta centavos) ,
correspondente a 5% (cinco por ccnto) do valor global deste contrato, nos lermos do arl. 56
da Lei nO8.666/93, em uma das scguintes modalidades:
I - caução em dinh eiro 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 Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo IVlinistério da Fazenda;
[J - seguro-ga rantia; ou

lU - tiança bancária.
PARAGRAFO 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 cio rec eb im ento da via assinada cio contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia será reca lculada, nas mesmas condi ções e
proporçõcs, semp re que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARAGRAFO TERC EIRO - No caso de vencimcnto, utilização ou recál cul o da garantia,
a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato , para renovála ou co mpl ementá-I a.
PARAGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução pl ena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úte is, de acordo com a legislação em vigor.
PARAGRAFO QUINTO - A garantia a qu e sc refe rc esta Cláusula terá vigência durante
todo o prazo dc execução do contrato .

r ARAcRAFO

SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em fun ção da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos
externos à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARAGRA FO SÉTIiVlO - A garantia deverá assegurar o pagamento de:

Sl;II;tdn Federal I PmÇ:l dos Tr~s Poderes I Via N21 Unidade de Apoio 11 1CEP 70165-900 Il3ras il~ F
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I -prejuízos advindos do n<1o cumprimento do co ntrato;

II -Lllultas apl icadas pelo SENADO à CONTRATADA; c
TU -prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros deco rrentes dc culpa ou dolo da
CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
ad mitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução , so bretudo se
apresentada em alguma das formas previstas nos incisos H e IH do caput des ta Clúusula,
ga rantia que será rej eitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das
responsab ilidades assumidas pela CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior.
PARÁGRAFO NONO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
ex igências prev istas nesta Cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de rese rva tinanceira, em valor equivalente ao da
regular ga ranti a contratual , sem prej uízo das demais sanções cabiveis .
T -Os valores relidos fi carão reservados em conta orçamentária, a título de garantia , c, por
esta razão, nâo serão objeto de qualquer atualização monetária, sa lvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depós ito caução.
li -A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos term os dos inci sos [a III
do cap ut dcsta Cláusu la.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FTSCALTZAÇAO
Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral promover todas as ações necessá rias ao
fi el cumprimento deste contrato, observado o disposto no Ato da Comissão Diretora n' 02,
dc 2008 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pe lo atraso inju stifi cado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA fi carú sujeita IIs seguintes penalidades:

I - advertência;
[! -

multa ;

lU - s uspensão tcmporária do direito de participar de li citação e impedimento de contratm
com o SENADO pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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TV - imped im ento de licita r e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadas tro dc fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidone idade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarcm os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabi litação perante a própria autor idadc que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resu ltantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na s alíneas 111 e IV desta Cláusula.

PAfu~GRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previ stas nos inci sos 11 e V desta
Cláusula, com fun damento no art. 70 da Lei nO 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser imped ida de licitar e contratar com a Uni ão e descredenciada no SICA f' e no cadastro de
fo rnecedo res do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ga rantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer algum a das seguintes hipóteses:
I - apresentar docum entação falsa;

11 - t-raudar a execução do contrato;

111 - co mportar-se de modo inidôn eo;
IV - fazcr declaração tà lsa; c

v - cometer fraude fisca l.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de a lgnma das hipóteses cons tantes do
parágrafo anterior enseja a resc isão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à
multa de 10% (dez por cenlo) sobre o va lor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previ stas neste co ntrato, os atos
les ivos à admin istração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lci nO 12.846/2 013 ,
suj eitarão os inti'atores às penalidad es previ stas na referida lei .
I'AI<ÁGfu\FO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início dcste co ntrato, sem
que a CONTRATADA dê início a prestação do objeto, conform e os prazos cstabc lccidos
neste co nt rato, será aplicada mu lta diária de 0, 1% (um décimo por cent o) sobre o valor
globa l deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qua l será aplicada,
cumulativament e, multa de 5% (cinco por ce nto) a 10% (dez por cento) sob re o va lor global

do contrato) sem prejuÍzo das dema is sanções admini strativas prev istas nesta Clúusula)
observando-se os critérios consta ntes do Parágrafo Décimo Terce iro.
I'AR;\CRAFO QUINTO - In ic iada a execução do objeto, o atraso injusti ficado na
cxecuç,lo de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, suj eitará a
CONTRA TADA ü multa de 0,1% (um déc im o por cento), ao dia, so bre a parcela
inadimplida , até o limite de 30 (trinta) dias.
I'ARACRAFO SEXTO - Fi ndo o prazo limite previsto no parágrafo antcrio, s m
15
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adi mpl emento da obrigação, apli car-se-á, cumul ativamente, multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela inad implida deste cont rato, podendo ainda o SENADO, a seu
crit éri o, faze r liSO da ga rantia prestada pela empresa c impor outras sanções lega is cabíveis.

PARr\CRAI?O SÉTTNlO - A não aprescntação da docum entação prevista no Parágrafo
Quinto da C láusula Sét ima, suj eita rá a CONTRATA DA à mul ta de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0, 1% (u m déc im o por cento), ao dia, sobre o va lor global do contrato, até o li mite
de 30 (trinta) dias, obscrva ndo-se os critéri os constantes do parágrafo déci mo terceiro.
PARr\ GRAFO OITAVO - Du rante o período de 30 (trinta) dias previ sto nos §§ 4" e 5", a
critéri o do SENA DO , es te contrato Jloderá ser resc indido, sem prejuí zo das demais sançõcs.
P ARr\ G RAFO NONO - O at raso na aprcsentação da gara ntia contratual, prcv ista na
Cláusula Déc ima Prim cira, sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento)
sobre a parce la do va lo r globa l do contrato corres pondente ao período que este ficar com a
garan ti a em aberto , co ntando-se o pra zo a partir do dia da data de as sinatura do cont rato até

o dia da efetiva prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Nono da C láusul a
Décima Primeira.

PARA GRAFO m t c IMO - As multa s previs tas nesta Cláus ula, somadas todas as
penalidades apl icadas, não poderão supcra r, em cada mês, ressa lvadas as hipótcscs es pecia is
dos Parágra fos Scgundo e Q uarto desta Cláusul a:
l-o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do val or corresponden te a 1/12 (um doze
avos) do valor globa l do contrato, para os materiais / equipamentos ; o u
11 -o percent ual máximo de 15% (quin ze por cento) do va lor mensal do contrato, para os
serv iços de manutenção, que serão prestados após o 13° (décimo terceiro mês) da assinatura
do con tra to.
PARr\GRAI?O DÉCIMO PRIMEIRO - A reincidê ncia na aplicação do percentua l
máximo previs to no parágrafo anterior poderá cnsej ar a resci são unil ateral do contrato.
J'ARtÍ- GRAfoO DÉ CTNIO SE GUN DO - Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá scr rcscindido unilaterahncnte nos termos do Parágrato Quinto
da C láusula Décim a Quarta, fica ndo a inda a CONTRATA DA sujeita 11 mu lta correspondente
a até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, tixada, a cri tério do SENADO, em
Função da gravi dade apurada.
PAn.A GRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Na apli cação das penalidades, a autoridade
compctente observará:
I - os princípi os da proporcionalidade e M
II - a não rc incidênc ia da inll'ação;

zoabilidade;

J)
16

Sc n.. do Federall Pra\'a dos Tr~ s Poderes I Via N2 1Unidade de Apoio 11 1CEJI 70 165 -90{} Inrasílin DF
"relofo"" +55 (61) 3303.3036 1cO[1cl ;@scn"do.gov.b,

~, ~ ~

Processo n° 00200.007 J 65/20 14·60

SENADO FEDERAL
111 - a atuação da contratada em minorar os preju.Ízos advindos de sua conduta omissiva ou
CO!J1ISSIVa;

LV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e

v-

a nào 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 curso da execução contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A multa aplicada, após regular processo
administrativo e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emilidas
pela CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado ela garantia ou, em último caso,

cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIl\'IA QUARTA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMELRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e cscrito
do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nO
8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
1- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja convcniência para o SENADO; ou

TI - 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, assegurados o contraditório e a ampla defesa .
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direit j } rescisão
administrativa, nos termos do art. 79, inciso l, da Lei nO 8.66611993, aplieanc O· cC , no que
eOLLber, as disposições dos §§ I" e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 8
,referida
lei.
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CLAuSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

Este contrato entra em vigor a partir de sua assinatura.
PARAGHAFO PRIMEIRO - Em relação aos equipamentos e materiai s (Ttens 1,2,3,4,7 a
12 c Itens 13 a 18) e ao serv iço de tre in amento (Ttem 6), o contrato terá vigência a partir ela
data de sua assinatura até o recebimento elefiniti vo do objeto, com a emissão dos respectivos
Termos ele Aceite.
PAHÁGRAFO SEGUNDO - Em relação à prestação de serviços de manutenção (item 5),
o co ntrato terá vigência de 60 (sessenta) meses , após o Termo ele Aceite Final definitivo dos
equipamentos e co mponentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF , com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente in strulll ento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nom eadas, que também o subscrevem.
Bras ília-DF, _\1_

iVIICROTÉ NI

Testemunhas:

V V l / U><

D~:iÁn~~

de

\~\V

1

<

ele 2014.

A TICA L TDA.

?~l-'1-o~L /~J)
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