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SENADO FEDERAL

QUARTO TERMO ADITIVO
ao Contrato n° 06 1 /20 13, celebrado entre a
UNIÃO, por intermédio do SENADO
FEDERAL,
e
a
empresa
GRENIT
SERVIÇOS E DESENVOLVIM ENTO DE
SOFTWARES LTDA., que tem por objeto a
prestação de serviços na área de operação da
Central de Relacionamento com o c idadão
(contact cente1) da Secretaria de Pesquisa c
Opi nião e outras atividades correlatas.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, neste ato representado por sua
Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a empresa GRENIT SERVIÇOS E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., neste ato representada pelo
Sr. OLINTO ANTÔNIO SCHMITT SANTANA, tendo em vista a manifestação da Gestão,
fl s. 1546/1547, a concordância da CONTRATADA, fl s. 1538/1540 e 1545, o Parecer
no 498/2015 - ADVOSF, documento n°. 00100.075874/2015-87, a autorização do Exmo.
Sr. Primeiro-Secretário, documento n°. 00 I 00.092683/2015-80, a aprovação da Senhora
Diretora-Geral, documento n°. 00 I00.088560/2015-44, e as demais informações contidas no
Processo n° 00200.004381/20 I 0-20, resolvem aditar o Contrato n° 061/2013, com base na sua
Cláusula Décima Oitava, no Anexo V ao Ato n° 12/20 14 da Comissão Diretora (Política de
Contratações do Senado Federal), no Ato n° 9/20 15 da Diretoria-Geral do Senado, no art. 57,
11, da Lei n° 8.666/93, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O Contrato n° 061/2013 fica pron ogado de 17 de julho de 201 5 a 16 de julho de 2016.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A repactllação cuj a incidência coi ncide com o início ela
presente pronogação fica resguardada e será aplicada na forma da Cláusula Décima do
Contrato, tão logo se conheça ele soli citação ela Contratada, acompanhada de demonstração
analítica ela alteração dos custos, por meio ele apresentação de planilha de custos e formação
de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que a fundamente, o que será processado
em autos apartados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica expressamente pactuado, contudo, que o presente
Contrato perderá a sua vigência antes do término fixado no caput desta Cláusula, a qualquer
tempo e devidamente reduzido a termo, em razão da celebração e vigência de contratação para
o mesmo objeto decorrente da conclusão de outro procedimento licitatório.
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CLÁUSULA SEGUNDA

Em razão da mudança de unidade tomadora de serviço, fica alterada a CLÁUSULA
PRIMEIRA do Contrato n° 061 /2013, a qual passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente instrumento tem por objeto a preslaçfio de serviços IUI área de
operaçfio da Central de Relacionamento com o Cidadfio (contact cente1)
da Ouvidoria do Senado Federal e outras atividades correlatas, dunmte 12
(do ze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações
constantes deste contrato e do edital.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em razão da modificação efetuada pela Cláusula Segunda deste Termo Aditivo, fica alterado
o PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA QUARTA do Contrato no 061/2013, passando
a vigorar como:
CLÁUSULA QUARTA

( ..)
PARÁGRAFO PRIMEiRO - A prestação dos serviços será realizada na
Coordenação de Relacionamento com o Cidadão (CORCJD) do SENADO,
sediada em Brasília-DF.

( ..)

CLÁUSULA QUARTA

Fica alterada a CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES do Contrato
n° 061 /2013, med iante a modificação/acréscimo dos seguintes Parágrafos:
PARÁGRAFO QUARTO - O atraso na apresentação da garantia contratual
prevista na Cláusula Décima Quatia suj eitará a CONTRATADA à multa de
0,07% (sete centésimos por cento) ao dia, sobre o valor global do cont rato,
até o limite de 2,00% (dois por cento), contando-se o prazo a partir do dia da
data de assinatura do contrato até o dia da efetiva prestação da garan ·a.
( ... )
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Na aplicação das penalidades, a
autoridade competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
11 - a não reincidência da infração;
111 - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua
conduta omissiva ou com issi va;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à 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 não tenha sido beneficiada com a conversão no
curso da execução cont ratual.

CLÁUSULA QUINTA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho O103 I055 I406 I 5664 e Natureza de Despesa
339037, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n° 20 15NE800859, de 15 de
julho de 20 15.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para o exercício futuro, o SENADO emitirá nota de empenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditi vo.
CLÁUSULA SEXTA

A CONTRATADA deverá apresentar a renovação da garantia no percentua l de 5% (cinco por
cento) do valor global do presente Contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do
recebimento da via assinada deste instrumento, visando atender à prorrogação, em
conformidade com a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA do Contrato
original, c/c o art. 56 da Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA SÉTIMA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato origina l, e dos
Primeiro ao Terceiro Termos Ad itivos, não expressamente alteradas por este Termo.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

ucena Pereira da 1rmseca
Olretor·Cerol Adjunto de Conlmtaçõss

E SOFTWARES LTDA.

Testemunhas:

q

\

~ ~tferJ.. Í-~
Aloxandre Mattos de Freitas
Chefe do SECON
Matricula: 256400

Coordcnadot· da COPLAC

U.ICOPLACIS ~COl\~SECON24115l\tiNUTAITE RMO AlliTI\'0\Pronog•;.lo',GR~N ITS f: RVI ÇOS

LTDA- MINUTA - J"TA - 2' pronog•ç.lo 002flO(J().I JR I 20 10 20 (LTJ-

CORRIGillO POR RAFAEL- MAT. 2f•75JJ da<

Senado Fedem I - Via N2 - Unidade de Apoio 11 - CEP 70 165-900 - Dmsllia-Dr
Telefone: +55 (61) 3303-4334

4 de 4

