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Que entre si celebram. de um lado, a UN IAO por
intermédio do SENADO FEDERAL c, do outro, a
empresa I MASTE I{ Sf: f{ V I ÇO S DE LIMPEZA
L TDA - i\'1 E, para a loca<yiio de ônibus com
molori. la para o Proj eto .J ovem Senador.

A UN I;.\ 0, por intermédio do SENA DO FED[R ;\L. doravantc denominado SENA DO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça elos Três Poderes, em L3rasília- DF. CNP.I
n" 00.530.279/000 1- 15, neste ato represe ntado pe la sua Di retora-Ciera l, 11 ./\ NA TROiVIBKA c
a emp resa IM ASTE R S I': RVIÇ OS IH. LIM PEZA LTDA- M E. com sede na QS 40 1, Conj .
G, Lotes Oó/07, Sa la 204. Samam ba ia Norte - Brasília/DF, CC:P: 72.319-527, te lefo ncUhx
n° (6 1) 3357-3ó l0. CN P.I -iVIF n'' 19.04!U4 1/000 I-65. cloravan te denominada
CONTR ATADA . neste ato represe nt ada pelo Sr. C I.AU DO;\I _DO 1-\ I .ME IDA PEREIRA ,
C l: 1.469.588. ex ped ida pela SS Pfi) F. C I'!-' n'' 78 1.540 .1 41-49. resolve m ce lebra r o prese nte
cont rato. decorrente do PREG A O E L ET I ~Ô N I CO n" 093/20 15. homologado pe la Senhora
Diretora-Ge ral. conlorme documento digi tal n'' 00100.149710/20 15-01 do Processo
n.'' 00200 .0 16lJ84/20 15-89, incorporando o ed ital c a proposta apresentada pela
CONTRATADA . clocumt:nto d ig ital n" 00 I00. 153 R29/20 15-7 1, a este instrumento. c
sujeitando-se as partes ús d ispos ições da Le i n" 8.666 , ele 2 1 ele junho de 1993. e da Pol ítica de
Co ntratações do Senado Federa I, 1\ nexo V elo J\ to da Co m issào Diretorn n" 12 de 20 14 e do
;\ to da Diretoria-Cicral n° 9 de 20 15. e das clúusulas seguin tes:

C LA USULA P l~l iVJ E m A - DO O B.I ETO

O presente instrumento te m por o bj eto a locação de il niuus eom moto r ista para o Proj eto
<Jovem Senad or . el e <tco rdo com os termos e espee ilicaçõcs constantes deste contrato c elo
ed ital.

C L ;.\ USU LA SEGU NDA - DAS O BRI GA ÇÜ ES E IU .SPON SAI3 1LlDA OES

Sào obr igações da CO NT RA T;\1 );\. além de outras previstas neste cont rato ou decorrentes ela
nal ureza elo aju ste:
manter durante a exec ução deste contra to as cond ições de hab ilita<;ào c de qua liticaçiio
Iqu e e nsejaram sua co ntrataç<lo:
li-

apresentar cópias aute nti cadas elas altnaçôcs do ato constituti vo . se mpre que houver:

efetuar o pagamentu de segurus. tribu tos. <.: IH:argus soc iais. traba lhistas. previdenciários.
comerciai s. ass im conto quaisq uer outras despesas direta s e/ou ind iretas relacionadas com a
execuçiio deste contra to:
111 -

''I'"'"

s,·nad" h ·d,·•:ol l l''·'l'" ""' ·1,(·, p,;,k,,·, I v,., 1\ l l l l.mJ.Ilk <k
11 l l'l i ' 70 11>5-lJOJ
' ' I IIr·"il
;
ia DF
1.-k l""'' · '~ ( ld 13)11 \._;,,;c. h,·ua" "'"'"" ' t:"' "'

J

.R

/( \

-

I

'

,Q

'-5

Processo

11°

00200 .0 I6984/20 I5-80

SE.f\1!\DO FE.DER1\L
IV - mante r, dura nte a realização de serviços llH S depe ndênc ias elo SI-:NADO, os seus
em pregados c prepostos uni fo rm izaclos. dev idamen te ide ntificados e munidos dos
eq uipamentos de proteção e segurança do trabalho. quando for o caso:.
V - mante r preposto para este contrato que irú rcpresent<i -la se mpre que for necessário,
inlo rmanclo número de tc letonc e ende reço ele e-nwil para contato ;

Vl - garantir concl içoes adequadas de limpeza, hig iene e manutenção elo ôn ibus dispon ibili zado;
VJI - permiti r que o S EN1\ DO rea lize a vistoria do veíc ulo, a qualquer mo mento até o prazo

lina l para a prestação elos serviços estipulado neste contrato. ele acordo com as co nd içôes
esta be lec id as neste pro,i eto b<isico:
VIl I - observa r as d isposiçoes c especi li cações con tidas nesse contrato , devendo atendê-l as em
sua plenitude, es pec ialmente quanto à hi giene, limpeza c qualidade elos equipamentos c à
pontualidade para in ício da prestação elos se rviços;

IX - di sponi b ilizar ve ículo com microfone e siste ma ele úucl io em plenas condi ções ele uso;
X - apresentar. a pós a realização dos serviços. o documento liscal. que somente se rá
encaminhada para pagamento após o aceite elo gestor do contrato;
Xl - inl'ormar o nome e o tcle l'onc de contato do motori sta desig nado para conduzir o veículo
com , no mínim o, vinte e quatro horas ele antecedênc ia , inc lusive no caso ele eventuais
a lte rações.
PA RAG RA I" O P R I i\'1 F: I RO - Os e mpregados inc umbidos ela execução dos serviços ni'io terão
qualquer v ínculo empregatíc io com o S ENJ\DO, sendo remunerados ún ica e exc lusivamente
pela CONTRATAD/\ c a e la vinculados .
PARÁGRAfO S I!:GUNDO - A CONTR/\TADJ\ responsabil izar-sc-ú por quaisquer danos
causados ao S EN 1\ DO ou a terce iros. por ação ou omi ssão ele seus e mpregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste co ntrato.
PARÁGRAFO TI!:RC EIRO - Não pocle ní a CONTIV\T/\DI\ veicular publicidade acerca elo
ob,icto a que se rc l'e re o presente co ntrato. salvo autori 7.açào especí li ca elo SENJ\00.
PAI~ ,\c,; l~;\ 1."0 QUARTO - J\ CON TR J\TADJ\ não pode rú ceder os créditos, ne m sub-rogar

direitos c o bri gações deste contrato a terce iros.
PARÁGRAFO QUINTO - Ap li cam-se a este co ntrato as d ispos ições do Códi go ele Proteção
e Dc l'esa elo Consu mid or institu ído pela Lei n° 8.078. ele li de sete mbro ele 1990.
PARAGRAI•O SEXTO - Süo obri gações do S l:::NA DO:
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1 - co nfirmar o número ele passageiros até o dia 3 de novembro de 2015, com os dados
necessários à prestaçiio elos se rviços. podendo di sponibilizar a listagem caso haja necessidade;

LI -fi sca lizar a execução elo objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO J<[GlME DE EXECUÇÃO
A CONTRA TADA executaní os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestaçiio ele
serviços de locação ele ônibus co m motori sta . no prazo estipulado neste in strum ento.
PARÁ C RA FO PRIMEIRO - O transporte dos passage iros iniciar-se-á diariamente às 8 (o ito)
horas ela manhã. O ve ícu lo clevcrú estar limpo e em co ndições de uso. já ag uardando no loca l
destacado pelo SCN;\1)0 , com 30 (trinta) minutos de antecedência .
PAR;.\ GRAFO SEGUNDO- O loca l para o início cliúrio dos serviços poderá variar a critério
do SCN1\DO (desde que haja comunicação prév ia com 24 horas ele antecedência), mas, regra
geral , serú no hote l onde os participantes estariio hospedados (loca li zado no Setor Hoteleiro
Norte, Setor Hotelei ro Sul , Seto r lloteleiro Turístico Norte , ou Setor ele C lubes Norte, na Reg iii.o
Administrativa I, da c idade ele Urasília. Di strito Fed eral).
PAH.AGRAFO Tl':t<CEIRO - O ve ículo locado deve rú estar exc lusivamente à di sposição do
SENA DO durante todo o período de execução do se rviço.
I- Al ém elas comodidades jú especillcadas no Anexo 2 elo edital , o condutor elo ve ículo deverei
estar uniformizado e identill cado com crachá da CO NTRATAO;.\ .
11 - O condutor el o veícul o clc vcrú ser atencioso e se diri gir aos pa ssageiros se mpre de maneira
urbana c cortês.

PAR;.\ GRAFO QUAH.TO - A CONTRATAO;\ eleve estar c iente ele que o público al vo é
const itu íclo em grande mecl ida por adolescentes em idade esco lar, devendo ser adotadas as
precauções de praxe, como redobrar os cuidados quanto à condução defensiva, manutenções
preventi vas elo veículo em dia c todos os equipamentos de segurança ern condições ele uso
(inclusive cinto ele seguran ça). por exemplo.
PARAGRAFO QUINTO - Fm nenhuma circunslilncia, o SCNADO poderú
responsabi Iizaclo por eventuais in fra ções ele trânsito .

ser

PARÁGRAFO SEXTO - O serviço será prestado em di versos locais ele Brasília, mas
principalmente no traslado hotel - Senado Federal - hotel , dev ido ús atividades elo Pn?ieto
.IOI'CIII Sei/odor. O percurso 111áxilllo serú ele I 00 km por dia.
PARAGI~AFO SÉTIMO - O ôn ibus de verá estar ú disposição da organização elo evento ele
16 a 19 de novembro ele 201 5. elas 71130min ús 2311. No dia 20 de no vembro, o ôn ibus deverá
estar disponível da s 711 30min ús 2311 59.

.,
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SE.NADO FE.DE.RAL
PA RÁG RAFO OITAVO - Efe tivada a prestação do se rviço, o obj eto serú recebido:
I - provisoriame nt e, pe lo órgào recebedor elo objeto. para d eito de posteri or verificação ela
con fo rm idade elas espec ifi cações: C
li - dctin it ivamcn te, pelo gestor rcspo nsú vcl pela li sca Iização do aj uste ou, nos casos em que
se enquadra rem no ~ go elo art. 15 da Lei n" 8.666/93 , por comissão designada pela DiretoraGeral , no prazo máximo de 5 (c inco) dias, co ntados ela data do recebimento prov isóri o,
mediante termo circu nsta nciado, após verifi cação das q uantidades, especifi cações do objeto e
da sua insta Iação.

CLAUSU LA QUA RTA- DO PR EÇO E DA FO RMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagarú à CONTRAT/\D/\ , pelo o bjeto deste contrato, o valor g lobal ele
H$ 3.355,24 (t rês mil , trezentos e cinquenta e cinco rea is e vi nte e quatro centavos),
com preenclenclo toda s as des pesas c custos cl iretos c ind iretos necessários à perfê ita execução
deste
contrato.
conforme
proposta
da
CON TI~ ATA D A ,
documento
di gital
n° 00 I 00.1 53 X29/2 0 15-7 1-2. niio sendo perm iti da em nen huma hipótese o pagamento de
serviços não executados ou ex ecutados ele forma i ncomplcta .
PAHÁGRAFO PIH ME I RO -O pagamento ctctuar-se-ú integralmente por interm édio de
depós ito em conta bancúrin ela CONTR;\ TADA, no prazo de 9 (nove) dias útei s, a contar elo
recebi mento ela notn li scn l d iscriminnda . em 2 (duas) vins , rcssnlvada a hipótese prevista no~
3" do art. 5" da Le i n" R.óGó/ 1993. com a di scrim inação elo obj eto, fi cando cond ic io nado ao
termo ci rcun stn nc iado de recebime nto de fin itivo elo o bjeto e ú aprese ntação cln garnntia prev ista
na clúusula o itava .
PA RÁG RA FO SECUN DO - Caherú à CONTRAT t\ Di\ npresentar, juntamente co m o
documento ti scal, os co mprovantes at uali zados ele regularidade com o Insti tuto Nacional elo
Seguro Soc ial ( INSS) e com o Fundo ele Garant ia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Certidão
Negativa de Débitos Traba lhistas (CN DT), sob pena de ap licação ela s pena lidades previstas no
art. 87 da Lei n" 8.666/ 1993.
PARAG RAFO TEH. C I~ IR O- As eve ntuai s despesas bam:úrias decorrentes ele trnnsf'erência
de valores para outras praças ou agencias são de responsabilidade ela CONT RATADA.
PARAG RAFO QUA RTO - llave ndo víc io a reparar em relação ú notn fi sca l / f ~1t ura
aprese ntada o u em caso de descumprime nto pe la CONTR ;\ T;\0;\ de obrigação contratual , o
prnzo con stante do parúgra lo segundo desta clúusula será suspenso até que haja repara<tãO do
vício ou adimplemento da o brignçào.
P A R ÁG I~ AFO QU INT O - Nos casos de eventuai s atrasos de pagamento, desde que a

CONTRAT;\L);\ nilo ten ha concorrido ele al guma forma para tanto, tica convencionado que os
encargos moratórios dev idos pelo CONTRA T I\ NTL entre o térm ino do prazo referido no
pa rúgrafo segundo e a data do ele tivo pagamento ela nota liscal/ fatura, n serem inclu ídos em
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SEN/\00 f- [D[R/\1.
!'atura própria. são ca lculados por mei o da aplicação ela seguinte lormula: Eivl = I x N x VI\
onde:
Elvl = Enca rgos Mo ra tórios:
N =N úmero ele dias e ntre a data prev ista para o pagam ento e a do efeti vo pagamento:
VP = Va lor ela parce la em atraso:
I= Índ ice de compe nsação financeira = 0.000 1ó43R. ass im apurado:
I

= i I 365

I = ó/ I 00 I 365

I = 0,000 16438

Onde i = taxa percentual anua I no va lor de 6%.

CLÁUSULA Q UI NTA- DO I~E A. J USTE

O preço é fixo c irrea,iu stáve l.

C L ~\ USU LA SEXTA- DOS A CRit SCIMOS 1': DAS SUPH.ESSÕES

A CONTRATt\DA obriga-se a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite lega l es tabelec ido no art. 65. inciso IL c~* 1° e 2°, da Lei n° 8.666/1993.

C LÁUSULA SÉTIM A- OOS RECURSOS ORÇA M ENTÁJHOS

As despesas decorrentes elo presente contrato correnlo <i conta de dotação orçamentária
classilicada como Programa de Traba lho Oli ."l i 055 125495(>64 e Nat ureza ele Despesa 339033,
tendo sido empenhadas mediante a Nota ele [ mpenh o n'' 20 15N[00253 1, ele 23 ele outubro ele
2015.

CLAUSULA OITAVA -DA GARANTlA
!\ CONT RATADt\ prestarú ga rantia destinada a assegurar a plena execução elo contrato, no
valor ele RS 167,7 6 (cento e sesse nta c sele reais e setenta c seis ce ntavos), correspondente a

5'Yo (c inco por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n° 8.ú66/93 ,
em uma elas seguintes moda lidades:
I- ca ução em dinhei ro ou títul os da dívida públi ca. devendo estes ter sido em itidos sob a forma
esc riturai. med ia nte re gistro em sistema ce ntralizado de liquidação c ele custódia au torizado
pelo IJanco Centra I do IJras iI e a va iiados pelos seus va Iores econôm icos, co nfo rme clelin ido
pe lo Ministério da Fazenda;
11 - seguro-garan l ia:. ou
111 - fia nça bancária.

5
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SE. N!\DO FE.DE.RAL

PAR ÁC I~ AFO PRIMI':mO - 1\ CONTRATt\ DA clevení efctivnr a prestação da ga rantin c
apresentar o comprovan te res pecti vo ao Gestor do contrato. em até I O (dez) dias corridos a
contar do recebimento ela via assi nada elo contrato.

PARÁ C RA FO SEGUNDO -1-\ garanti n serú reca lculada. nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modifi cação no valor deste co ntrato.
PARÁGRAFO TF.R C Eli~O - No caso de vencimento. util ização o u rccú lculo da garantia, a
CONTRATADA terít o prnzo de lO (dez) dias. a contar ela ocorrência do lato, pnra renovú- la
o u complementú -la.
PA RAG RAFO Q UARTO - 1-\ ga rantia serú liberada após a execução pl ena deste contrato, no
prazo de até 5 (c inco) dias úteis. ele acordo co m a legislaç;'\o em vigor.
PARÁGRAFO Q UINTO- i\ ga rantia a que se rdcrc esta clúusula terá vigênc ia durante todo
o prazo ele execução elo contrato.
PAH.AG RA FO SEXTO - O va lor ela garantia não pocl erú ser decresce nte em fu nção da
execução gradua l elo contrato. nem poclcrít a gara ntia estar cond icionada a elementos ex ternos
à relação entre o SCNI-\ DO e a CONTRATAI);\.
PA RA G RA FO S I~TIMO - 1-\ garantia cleverí1 assegurn r o pagame nto ele :
I - prejuízos adv indos do não cumprimento elo contrato;
11 -multas apli cadas pelo SFNI\ IJO à CONTRATADA:
111 - prej uízos diretos ca usados ao SEN;\DO c a terce iros decorrentes de culpa ou dolo da
CONTR/\T/-\ 0/\ dura nte a exec ução do contrato.
PAI~AGRAFO OITAVO - i\ garantia apresentada se rá avaliada pelo SEN ADO, não se
admitindo qualquer restrição ou cond icionante ú sua ple na execução, sobretudo se apresentada
em alguma da s li..m nas prev istas nos incisos li c 111 do caput desta clúusul a, gamntia que scrú
rejeitada se houve r exc lusão ou om issão de quaisquer das res ponsabili dades assumidas pela
CON TRAT;\01-\. nos termos do panígralo anterior.

C L1-Ü lSULA NONA - DA FIS CA LIZAÇÃO
Cabcrú aos gestores designados pela Diretora-C.Jera l ou Direto r-Geral Adjunto de Contratações
promover todas as nçôes nccessú rias ao lic l cumprim ento deste contrato.

Tr~, l't~tkrc·,
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SEf\l !\DO FCDE R/\L

C LÁUS ULA DltC IMA- DAS PENALIDADES
Pe lo atraso injustili cado na cxccuçiio deste contrato ou pela sua incxecuçiio total ou parcial, a
CONTRATADA licarú sujeita ús seguintes pena lidades:
I - advertência;
11 -

multa ~

111 - suspensão temponíria do direito de participar ele licitaçiio e impedi mento ele contratar co m
o SENA DO, pelo prazo de até 2 (doi s) anos~

IV - imped imento de licitar e contratar com a Uni ão e descrecle nciamento no SICA F c no
cadastro de fornecedores do SEN ADO pelo prazo ele até 5 (ci nco) anos; c
V- declaração ele inidoneidade pan1 lic itar ou contratar com a admini stração públi ca enquanto
perdurarem os moti vos dt:tcrm inantes da pun içào ou até que seja promov ida a reabi Iitaçiio
perante a pró pria autoridade que apl icou a penalidade. que scrú concedida sempre que a
CONT R/\T/\DA ressarcir ao SENA DO os prej uízos resultantes e após decorrido o prazo ela
sançi'io aplicada com base nas alíneas 111 c IV desta Clúusula .
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prej uízo das sanções prev istas nos incisos 11 e V desta
Clúusula, com l'undamento no art. 7° ela Lei n° I 0.520/2002, a CONTRATADA ainda poclerú
ser impedida de lici tar c contratar com a Uniào c clcsc redenciaela no S ICA F c no cadastro ele
fornecedores elo S F.N ;\DO pelo prazo ele até 5 (c inco) anos. ga rantid o o contrael itório e a ampla
defesa, sempre qu e ocorrer alguma ela s scgu intes hipó teses:
I - aprese ntar clocumentaçiio l'al sa:
li - fraudar a execução el o contrato;
111 - compo rta r-se ele modo inidôneo:

IV - lazer clcc laraçiio l'al sa:
V - cometer l'raude li sca l.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A oco rrência de nl guma das hipóteses constantes elo parúgra lo
anterior cnscja a resci são unilateral do contrato. sujeitando-se a CONTRA TA D/\ ú multa de
I0% (dez por cento) sobre o va lo r globa I elo contrato.

s,·nado
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SE.i\ll\DO FE.DER/\L
PARJ.\ CRAFO TERCF.IRO - Sem prejuízo das sanções prev istas neste contrato, os atos
les ivos ú admini stração pt'1blica prev istos no inciso IV. do arti go 5°, da Le i n° 12. 846/20 13,
sujeitarão os infratores ús penalidades prev istas na re ferida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Deco rrido o prazo prev isto para o iníc io deste contrato, sem que
a CONTRATADA disponibil ize o ve ículo, confo rme os prazos estabelecidos neste contrato,
será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do va lor global contratado a cada fi·ação ele 15
(quinze) minutos ele atraso, até o limite ele I (uma) hora .
I- O atraso superior a I (uma ) hora poderá ser considerado inexec ução total , caso as ati vidades
planejadas para o dia em que isso ocorrer tiqu em muito comprometidas.
PARÁGRAI:i'O QUINTO - A apresentação elo condutor do veícu lo fo ra das condições
previstas neste contrato, no edital e seus anexos quanto ao uniforme e ú iclentilicaçào suje itará
a CONTRAT !\ DA à multa de 5%, elo valor total contratado.
PARÁCI~AFO SEXTO - A apresentação elo ve ículo fora elas cond ições prev istas nesse
contrato, no edital e seus anexos suj eitará a CONTRJ\TJ\IJJ\ à multa de 15% elo va lor total

co nt ratado, por ocorrência, conflmnc a gravid ade. Caso a irregu lari dade compro meta a
segurança elos passageiros, a penalidade poclcrú ser agravada até o limi te de 25% elo va lor tota l
contratado, por ocorrência .
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o sistema de áudio e/ou ele ar condi cionado elo veículo
apresente problemas ele mau funcionamento. a CONTR1\TJ\D J\ estaní sujeita à mu lta el e 15%
elo va lor contratado, por ocorrência.
PARAGRAFO OLTAVO - Caso o motori sta se porte de mane ira inadequada, co mo, por
exempl o, ofender a al gum dos passage iros, não o bedecer aos princíp ios de direção defensiva
ou co locar em ri sco a segurança ou a integridade fí sica dos passageiros ou ele terce iros por
imprudência , imperícia ou negli gê ncia, a pedido elo SF.N1\ DO, ele deverá ser imedi atamente
substituído e a CONTR t\TJ\DA estará sujei ta a multa de 15% do va lor total contratado, por
ocorrência.
PAR;-\ GRAFO NONO - 1\ nilo apresentação da documentação prevista no Pa rágrafo Segundo
ela Clúusula Quarta. sujeitaní a CONTR t\ TA DA ú multa ele 0,05'Yu (me io déc imo por cen to) a
O, I% (um déc imo por ce nto). ao dia. sobre o val or global do contrato. até o limite ele 30 (trinta)
dias, observando-se os critéri os constantes do parúgrafo déc imo quarto.
PARA C RAFO Df.:CIMO - Findo o prazo limite prev isto no Parúgrafo Quarto, sem
adimplemento ela obri gaçilo. apli car-se-á. cumulati vamente. mul ta ele 5% (cinco por ce nto) a
I 0% (dez por ce nto) sobre o va lor da parce la inad implida deste co ntrato. observando-se os
critérios cons!H11les do parúgralo déc imo qua rto. podendo ai nda o S[NADO, a seu critério,
fa zer uso da garnntia prestada pela empresa e impor outras sa nções lega is cab íveis.
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PARAGRAFO ot::C IMO PRIMEIRO - Durante o período prev isto nos parágral'o s quarto e
nono. a critério do SENADO. este contrato poclení se r rescindido, sem prejuízo elas demai s
sanções.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUN DO - O atraso na apresentação da garantia contratual
prev ista na C lúusula Oitava suj eitará a CONTRATA D;\ à multa ele 5% (cinco por cento) sobre
a parce la elo valor g lo bal do contrato correspondente ao período que este ticar com a garantia
em aberto. co ntando-se o prazo a partir do dia ela data de ass inatura do contrato até o dia da
efeti va prcstaçiio ela garantia.
PARÁGRAFO DÉC IMO TERCE IRO - Além elas multa s previ stas nos parúg rafos
anteriores, o contrato poclerú se r resc indido unilateralmente nos term os elo parágrafo quinto da
clúu sula décima primeira, tí cando ainda a CONTRATAI);\ suj eita à multa corresponde nte a
até 20% (v inte po r cento) elo val or g lo bal deste contrato. fi xada. a critério do SENA DO, em
runçfio ela grnv iclaclc apurada.
PARÁGRAFO DÉC IMO QUARTO co mpetente o bse rvarú:

Na aplicação das pena lidades, a autoridade

I - os princípi os ela proporciona Iidade e ela razoabi Iidade;
li - anào reincidência da infraçào;

nI -

a atuaçüo ela contratada em minorar os prejuízos advi ndos de sua conduta omi ss iva ou

CO mi SS IVa :

IV - a exec uçüo

sa ti s f ~ttó ria

ela s demai s obrigações contratuais; c

V - a não ex istência de el'etivo prejuízo material à Administração.
PARÁG RAFO DÉC IMO QUINTO - 1\ multa cll: valor irrisório pocl ení ser convert ida em
pena de aclve rtencia. a çritério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - em casos excepcio nai s, caso a penalidade prev ista se
mostre despro po rcional à gra vidade el a infração e ao prejuízo ou ri sco ele prejuízo dela
decorrente. a autoridade competente poclcrú, justi ficadamente, reduzi-la, observados os demais
critéri os prev istos no parúgra fo cl éc imo quarto.
PAR...\Gl<AFO DÉC IMO SÉTIMO - A multa aplicada, após regular processo adm ini strati vo
e garantido o direito de ampla del'esa, será descontada das l'aturas em itidas pela
CONT RATAO;\ ou reco lhida por meio ele CRU - Guia de Reco lhimento da União.
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PARAGRAFO DÉC IMO OITAVO - Não ocorrendo quitação da mu lta, na forma do
parúgrafo anteri or. se rú o v<t lor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado j udi cialmente.

C LÁUSULA DÉC LMA PRIM ElRA - DA RESC IS1-\ 0
A inexecução total ou pa re iai deste contrato cnseja a sua resc isào, conforme cl isposto nos artigos
77 a 80 da Lei n" 8.66ó/ 1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rcsc isào deste contrato se darú por ato unil atera l c escrito elo
SENA DO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XV II do artigo 78 da Lei n° H.666/ 1993.
PAR 1-\ GRAFO SEG UNDO - A rcscisào poderá ocorrer ainda da seguinte fo rma:
1 - amigáve l, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo ela licitação, desde que
haja convcniência para o SENADO: ou

li - judicial. nos termos ela legislação.
PARÁGRAFO TERCE IRO- A rescisiio administrati va ou am igúvel deve rú se r precedida de
autorização esc ri ta e fundame ntada da autoridade competente elo S EN !\DO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos ele rcsc isiio contratual deverão ser formalm ente
mot ivados nos autos do processo, assegurados o co ntradit ório c a ampla defesa.
PA RÁG RAFO QUINTO- Ao SF.NADO é recon hec ido o direito de rescisào ad mini strati va,
nos termos elo art. 79. inciso I, ela Lei n° H.666/ 1993, ap licando-se, no que couber, as cl ispos içõcs
elos ~~ I0 c 2° do mesmo arti go. bem co mo as elo art. ROda referida lei.

CLÁUSU LA Dlt CIM A SEGUNDA- DA VIG ÊNClA
O prese nte contrato tcrú vigê ncia a partir ela data de sua assinatura até a emissiio elo Termo ele
Recebimento De finiti vo elo objeto.
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Fica e leito o loro da Justiça Federal em 13ras ília- DF . co m exc lusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes elo c umprimento deste contrato.
/\ssim aju staclns, tirmam as partes o presente instrume nto, em duas vms, na presença das
testemunhas adi ante no meadas. que também o subsc revem.
Brasília- DF.<"1xlc ~ct,y~ de 201 5.

__J~~
ILANA TROM/1/(A
DIRETORA -GERAL SENADO FEDERAL
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