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SENADO FEDERAL

CONTRATO N° .....

O088 - 2 O1 4

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO
por intermédio do SENADO FEDERAL e, do
outro, a empresa RCS TECNOLOGIA
LTDA., para fi prestaçilo de serviços de
manutenção do Sistema de Geração de
Energia Elétrica de Emergência do Complexo
Arquitetônico do Senado Federal.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília- DF, CNPJ
nO 00.530.279/0001 - 15, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, LUIZ FERNANDO
BANDEIRA DE MELLO FILHO, e a empresa RCS TECNOLOGIA LTDA. , com sede na
CLS W 303 - BL B - Sala 38/40 - 2° Pavimento - Sudoeste - Brasília/DF,.f(lx nO (61) 33445242, telefone nO (61) 334 1-3889, CNPJ-MF nO08.220.952/0001-22, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo SI'. RODRIGO DA COSTA S ILVA, C I.
1.844.668, exped ida pela SSP/DF, CPF n°. 871.384.251-04, resolvem ce lebrar o presente
contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO nO 091/2014, homologado pelo Senhor
Diretor-Geral, à 11 . 3253v do Processo n.o 00200.023076/2013-80, incorporando o ed ital e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, I1s. 2802/2843 a este in st rumento, e suj eitando-se
as partes flS disposições da Lei nO8.666, de 2 1 de junho de 1993, da Política de Contratações
do SENADO, aprovada pelo Ato n° 12/20 14 da Comissão Diretora do SENADO, do Ato
nO23/20 14 da Diretoria-Geral do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PIUMEIRA - DO OBJETO
O presente in strum ento tem por objeto a prestação de serviços de manutenção do Sistema de
Geração de Energia Elélrica de Emergência do Complexo Arquitetônico do Senado Federal,
composto por 5 grupos motores-geradores movidos a óleo diesel e totalizando 4.975,00 kVA
(quatro mil novecentos e setenta e cinco quilo Volts-Amperes), pelo período de 36 meses,
prorrogáveis uma única vez até o limite lega l de 60 meses, a critério da Administração, com
métrica de pagamento baseada na execução de serviços e materiais empregados, observada a
inc idênci a de coe!icientes redutores para !ins de aplicação de Acordo de Nível de Serviço
(ANS), de acordo com os termos e especi!icações constantes deste contrato, do edital e seus
anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA , além das constantes do Anexo 02 do edi tal e de outrar ; J
previstas neste contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
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l -manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação;
TI -apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
111 -efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos soc iais, trabalhi stas, prev idenciários,

comerciais, nssim como quai sq uer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execução deste contrato;
IV - manter, durante a rea lização de servi ços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformi zados, dev idamente identificados e munidos dos
equipam entos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;

V - manter preposto para este contrato que irá representá- Ia sempre que for necessário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não

terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUN DO - A CONTRATADA responsabili zar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENA DO ou a terceiros, por ação ou omi ssão de seus empregados, ou
prepostos, decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO TERC EIRO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca

do objeto a que se refere o pres.ente contrato, sa lvo autori zação específi ca do Senado.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créd itos, nem sub-

rogar direitos e obrigações deste contrato a tercei ros.
PARÁ GRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Cód igo de
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei nO8.078, de II de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REG IME DE I!:XI!:CUçÃO

A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a
manutenção do Sistema de Geração de Energ ia Elétrica de Emergência do Compl exo
Arquitetônico do Senado Federal, observando todos os prazos e condições estabelecidos no
Anexo 02 do ed ital.

CLÁUSULA QUARTA - DO ACORDO DE NÍVEL DE SE RVIÇO

Os coefic ientes para aplicação do Acordo de Nível de Serviço - ANS são os indi cado
tabela a seguir.
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Execuçã o do Plllno de Manutenção (Para os SistelJllls d e Geração de E nergia E létrica d e
E mc rgência Gcral do Senado Fcderal, do Prodascn c do Intcrlcgis)
Servi ços insertos no Plano de Manulenção sujeitam-se à apuração quanto aos seguintes quesitos:
Cocficien te
de
incidência
Descrição da métrica de apuração a ser nplicado
sobre o
individualmente para cada item faturado
faturamento
e
~
do item
•Tem pcstividudc na conclusão do serviço fren te ao
#1
I
cronograma previsto .
• Atl'l1so de um n quiuze dias corridos na conclusão do scrviço 1- 05-"{/
#2
frcnte l\O cl'Onogl'llmll previsto, sem justificativa accita pcla . • 15
Fiscalização.
.Atraso superior a quinze dias corridos nH conclusão do
#3
serviço fren te ao cronograma previsto, sem justificativa 0,5
accita pela Fiscalização.
.Falha na exccução de scrviço (1I1e venha a ocasionar,
posteriormentc, necessidade de atendimento dc emergência
implicará IH\ aplicl\ção de coeficiente rcdutor sobre todos os
serviços in sertos no Plano d e Manuteução e prog ramados
#4
0,8
purll os h'ês meses seguiutes de execução contratual (sem
prejuízo da aplicação cumulativa dos coeficientes previstos
uos itens # 1, # 2 ou # 3 desta Planilha, confol'nle o cuso, e da
responsabilidade a que se refere o parágrafo 92).
OBS l: da é o nümero de dias corridos de atraso na conc lusão de um serviço previ sto no Plano de
Manutenção, frente ao cronograma prev isto.
OBS2 : No cômputo de da, será descontando o nllmero de dias necessários à aqui sição e ao
recebimento de materi al prev isto nas Planilhas deste Termo de Referência (Apêndices Técnicos G,
I e K) cuja necess idade não era previsível anteriormente à execução de serviço previsto no Plano
de Manutenção (necessidade identificada durante a execução de serviço programado). Nesse caso,
após aprovação pela Fiscal ização, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante em que
conste a data do pedido do mate rial junto ao IOl'llecedor, a opção pela entrega em Brasíli a por
meio do método ma is célere disponibilizado e a data do seu recebimento.
OBS3: Para todos os serviços in sertos no Pl ano de Manute nção e e fetivame nte executados, ex igese também prova de efetiva substituição dos materi ais utili zados por meio do relatóri o de
manutenção e apresentação das peças ao Senado, fintes de a CONTRA TA DA prom over o devido
descarte.
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Atendimento de emergência para o Sistema de Geração de Enel'gia Elétrica de Emergência
Geral do Senado Federal
Serviços de atendimento de emergência de alta ou bai xa complexidade sujeitam -se à apuração
quanto aos seguintes quesitos:
Cocficiente
de
incidência
Descrição da métrica de apuração a ser uplicado
sobre o
Item
individualmente para cada item faturado
fatummento
do item
.Solução definitiva com prodnto Si . di menor on ignal a 4.000;
I
#5
e
.Tempo de Soluçüo Definitiva (TSD) de llté cinco dillS cOl'I'idos .
•Solução definitivll com produto Si . di entre 11 4.000 e 20.000; e
(Si ·di -,IOOO)
·
.Tempo de Solução Definitiva (1'SD) de até cinco dias cor";dos. 1- 05
#6
o
16000

#7

#8

.Solução definitiva com pl'Oduto Si . di maior ou igual a 20.000;
e
.Tempo de Solução Definitiva (TSO) de até cinco dias corridos .
• No caso de Tempo de Solução Definitiva (TSD) supcrior a
cinco dias COI'l'idos, sem justificativa aceita pela Fiscalização,
além da aplicação do coeficiente de incidência sobre o
faturamento do item já apurado, incidirá também multa
contmtnal correspondente.

0,5

Aplica-se
coeficiente
apurado
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08S1: Si é a potência aparente nominal indisponível no Sistema de Geração de Energia Elétrica de

Emergência Geral do Senado Federal em decorrência do defeito que ensejou a so licitação de
atendimento de emergência e di cOlTesponde ao número de dias corridos (ou fração desses) em que
a Si considerada esteve indisponível.
08S2: Si corresponde ao:
- somatório das potências aparentes nominai s dos grupos geradores que estiverem indisponíveis em
função do defeito (ou seja, 2.000 kVA ou 4.000 kVA, em caso de indi sponibilidade de I ou 2
grupos); ou
- somatório das potências aparentes nominais dos transformadores de 2.400V/380V cujas cargas
não tenham energia elétrica do Sistema de Geração de Energia Elétrica de Emergência Geral do
Senado Federal disponível em função do defeito, até o limite de 4.000 kVA (ou seja, 750 kVA até
4.000 kVA, em caso de falha em cubículos de saída de média tensão, cabos de distribuição,
transformadores, chaves de transferência automática, etc.).
08S3: No cômputo de di e do TSD, serão descontados:
- o número de dias necessários para aquisição e recebimento de material (tanto dos previstos nas
Planilhas deste Termo de Referência - Apêndices Técnicos G, 1 e K - como em materiais adicionais
por conta da CONTRATADA) e indispensável ao atendimento de emergência (nesse caso, após a
aprovação pela Fisca lização, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante em que conste a
data do pedido do material junto ao fornecedor, a opção pela entrega em Brasília por meio do
método mais célere disponibilizado e a data do seu recebim ento); e
- o número de dias de indisponibilidade ocasionados por equipamento que não esteja no âmbito do
objeto deste Termo de Referência (no-bl'eak que serve o painel de 2.400 V do Sistema de Geração
de Energia Elétrica de Emergência Geral do Senado Federal, por exemplo).
08S4: Na eventualidade de um atendimento de emergência que leve a múltiplos valores de Si e di
(devido à ocorrência concomitante de falhas em mais de um equipamento e à existência de soluções
intermediárias antes da definitiva), será considerado o menor coeficiente de ANS que a situação
indicar.
08S5: As referências de data e hora de abertura e encerramento de solicitação de atendimento de
emergência serão a data e a hora da solicitação do Senado e do registro de finalização do
atendimento pela CONTRATADA (condicionado a posterior verificação pela Fiscalização).
08S6: Para todos os serviços de atendimento de emergência efetivamente executados, exige-se
também prova de efetiva substituição dos materiais utilizados por meio do relatório de manutenção
e apresentação das peças ao Senado, antes de a CONTRATADA promover o devido descarte.
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Atendimento de emergência para o Sistema de Geração de Energia Elétrica de Emergência do
Produsen
Serviços de atendimento de emergênc ia de alta ou bai xa complexidade suj eitam-se à apuração
quanto aos seguintes ques itos:
Coeficiente
de
incidênciu
Descrição da métrica de apuração li ser aplicado
Item
sobre o
individualmente pura cnda item fatul'lIdo
faturamento
do item
.Solução definitiva com produto Si· di menor ou igUlIl1I 700; e
.Tempo de Solução Definitiva (TSD) de até cinco dias I
#9
corridos .
• Solução definitivu com pl'Oduto Si . di entre a 700 e 3.500; c
i -700 J
.Tempo de Solução Definitiva (TSD) de Ilté cinco dias 1 - OS ( Si' d2800
# 10
corridos .
•Solução definitiva COI1l produto Si . di maior ou iguul a 3.500;
e
#JJ
0,5
.Tempo de Solução Definitivu (TSD) de até cinco dias
corridos .
• No caso de Tempo de Solução Definitiva (TSD) superior a
cinco dias cOl'I'idos, sem justificutivu aceita pelu Aplica-se
o
Fiscalização, além da aplicação do coeficiente de illcidêncill coeficiente
# 12
já
sobre o faturlll1lento do item já apurado, incidirá também apurado
multa contratnal correspondente.
I
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OBSl : Si é a potência aparente nominal indisponível no Sistema de Geração de Energia de
Emergência do Prodasen em decorrência do defeito que ensejou a so licitação de atendimento de
emergência e tli corresponde ao nÍlmero de dias corridos (ou fração desses) em que a Si considerada
esteve indisponível.
OBS2 : Si cOl"l"esponde ao:
- somatório das potências aparentes nomi nais dos grupos geradores que estiverem indisponíveis em
função do defeito (ou s~ja , 350 kVA ou 700 kVA, em caso de indisponibilidade de I ou 2 grupos);
ou
- potência aparente nominal de emergênc ia indisponível para a ca rga, até o limite de 700 kVA (ou
seja, de 350 até 700 kVA, em caso de fa lha em cabos de distribuição, chaves magnéticas,
di sj untores, chaves de transferência automática, etc.).
OBS3: No cômputo de di e do TSD, serão descontados:
- o nÍlmero de dias necessários para aquisição e receb imento de mate rial (tanto dos previstos nas
Planilhas deste Termo de Referência - Apêndices Técnicos G, I e K - como em materiais ad icionais
por conta da CONTRATADA) indispensável ao atend imento de emergência (nesse caso, após a
aprovação pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante em que conste a
data do pedido do materia l junto ao fornecedor, a opção pela entrega em Brasília por meio do
método mais célere di sponibilizado e a data do seu receb imento); e
- o nÍlmero de dias de indisponibilidade ocasionados por equipamento que não esteja no âmb ito do
objeto deste Termo de Referência.
OBS4: Na eventualidade de um atendimento de emergência que leve a mÍlltiplos valores de Si e di
(devido à ocorrência concomitante de falhas em mais de um eq uipamento e à ex istência de so luções
intermediárias antes da definitiva), será considerado o menor coefic iente de ANS que a situação
indicar.
OBS5: As referências de data e hora de abertura e encerramento de so licitação de atendimento de
emergência serão a data e a hora da so li citação do Senado e do registro de finalização do
atend imento pela CONTRATADA (condicionado a posterior verificação pela Fiscalização).
OBS6: Para todos os serv iços de atendimento de emergência efeti vamente executados, ex ige-se
também prova de efet iva substituição dos materi ais utili zados por meio do relatório de manutenção
e apresentação das peças ao Senado, antes de a CONTRATADA promover o devido descarte.
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Atendimento de emergência para o Sistema de Geração de E nergia Elétrica de E mergênciu do
Interlegis
Servi ços de atendimento de emergência de alta ou baixa compl ex idade sujcitam-se à apuração
quanto aos seguintes quesitos:
Coeficiente
de
incidência
Descrição da métrica de apul'Ução a ser aplicado
Item
sobre o
individnalmente para cada item fatnrado
fatnramento
do item
.Solução definitiva com produto Si . di menor ou igual a 275; e
# 13
.Tempo de Solução Definitiva (TSD) de até cinco dias I
corridos .
•Solução definitiva com produto Si· di enh'e a 275 e 1.375; e
i -27S )
.Tempo de Solução Defiuitiva (TSD) de até cinco dias 1 - O 5 (si' d1100
# 14
corridos .
•Solução definitiva com produto Si· di maior ou igual a 1.375;
e
# 15
0,5
.Tempo de Solução Defiuitiva (TSD) de até cinco dias
corridos .
• No caso de Tempo de Solução Defiuitiva (TSD) superior a
ciuco dias cOl'ridos, sem justificativa aceita pela Aplica-se
o
Fiscalização, ulém da aplicação do coeficiente de incidência coefi ciente
# 16
já
sobre o faturumellto do item já apurado, incidirá também aplll'ado
multa contratual correspondente.
I
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OI3SI: Si é a potência aparente nominal indi sponível no Sistema de Geração de Energia de
Emergência do Interlegis em decorrência do defeito que ensejou a solicitação de atendimento de
emergência e di corresponde ao número de dias corridos (ou fração desses) em que a Si considerada
esteve indi sponível.
O BS2: Si corresponde ao:
- somatório das potência aparente nominal dos grupo gerador indisponível em fllllção do defeito (ou
seja, 275 kVA); ou
- potência aparente nominal de emergência indisponível para a carga, até o limite de 275 kVA (ou
seja, de 275 kVA, em caso de falha em cabos de distribuição, disjuntores, chaves de transferência
automática, etc.).
OBS3: No cômputo de di e do TSD, serão descontados:
- o núm ero de dias necessários para aquisição e recebimento de material (tanto dos previstos nas
Planilhas deste Termo de Referência - Apêndices Técnicos G, I e K - como em materiais adicionais
por conta da CONTRATADA) indispensável ao atendimento de emergência (nesse caso, após a
aprovação pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante em que conste a
data do pedido do material junto ao fornecedor, a opção pela entrega em Brasília por meio do
método mai s célere disponibilizado e a data do seu recebimento); e
- o número de dias de indisponibilidade ocasionados por equipamento que não esteja no âmbito do
objeto deste Termo de Referência.
OBS4: Na eventualidade de um atendimcnto dc emergência que leve a múltiplos valores de Si e di
(devido à ocorrência concomitante de làlhas em mais de um equipamento e à ex istência de so luções
intermediárias antes da definitiva), será considerado o menor coeficiente de ANS que a situação
indicar.
013S5: As referências de data e hora de abertura e encerramento de solicitação de atendimento de
emergência serão a data e a hora da so licitação do Senado e do regi stro de finalização do
atendimento pela CONTRATADA (condicionado a posterior verificação pela Fiscalização).
08S6: Para todos os serviços de atendimento de emergência efetivamente executados, exige-se
também prova de efetiva subst ituição dos materiai s utilizados por meio do relatório de manutenção
e apresentação das peças ao Senado, antes de a CONTRATADA promover o devido descarte.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em qualquer situação, a aplicação dos coeficientes do
Acordo de Nível de Serviço não exclui li possibilidade de aplicação concomitante das
penalidades definidas neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

o SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, observadas as regras e
coeficientes do Acordo de Nível de Serviço (ANS) previstos na Cláusula Quarta e a regra de
pagamento proporcional estabelecida no parágrafo 51 do Anexo 02 do ed ital , os valores
unitários constantes da proposta da CONTRATADA de fl s. 2802/2843, não sendo permitida
em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou cxecutados de forma
incompleta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ 9.378.179,28 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil , cento e setenta e nove reais e
vinte e oito centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e 'ndir t s
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necessários à perfeita execução deste contrato.
Antes de apresentar o faturamento mensa l, a
CONTRATADA encami nhará à fi scali zação os relatór ios de manutenção correspond entes
aos serviços executad os, em observ<lncia às especificações definidas para os relatórios de
cada serviço nas Seções F.2 (no Apêndice Técn ico F), H.2 (no Apêndi ce Técn ico H) e J.2
(no Apêndice Técn ico J) do Anexo 02 do ed ital , contendo também a re lação e o quantitativo
de materiais utilizados, as dalas e horários de início e término dos serviços, para conferênci a,
aprovação e definiç ão dos coeficientes de Acordo de Nível de Serviço Aplicáveis.
PARÁGRAFO

SEGUNDO

PARÁGRAFO TERCEIRO - A medição da qualidade da execução contratua l
(desempenho) está suj eita a Acordo de Nível de Serviço, conform e coefic ientes da Cláusul a
Quarta, que incidirão, individualmente, sobre cada um dos serviços efetivamente
executados.
PARÁGRAFO QUARTO - Uma vez aprovados os relatórios de manutenção e definidos os
coeficientes ap licáve is do ANS, a CONTRATADA apresentará à fi sca li zação a(s)
fatura(s)/nota(s) fi sca l(is) correspondente(s) ao faturam ento do mês, discrimin ando os
serviços executados e os materiai s utili zados (com indicativo da numeração dos itens em
referênci a às Planilhas de Composição de Custos Unitários para Serviços e às Planilhas de
Compos ição de Custos Unitários para Materiais).
I - O enca minhamento da(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is) deve ocorrer por meio de Carta ou

Oficio assinado pelo preposto da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - A(s) ffltura(s) deverá(ão) ser processada(s) e paga(s),

mensa lmente, dentro de nove dias corridos, contados da data de sua entrega, ressalvada a
hipótese prev ista no § 3° do ar!. 5° da Lei n° 8.66611993, por intermédio de depósito em
conta bancári a da CONTRATADA, sempre condicionado ao cumprimento de todas as
obrigações por parte da CONTRA TADA.
PARÁGRAFO SEXTO - Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com o

documento fi sca l, os comprovantes atuali zados de regularidade com o In stituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garant ia por Tempo de Serviço (FGTS) e da
Certidão Negat iva de Débitos Traba lhi stas (CN DT), sob pena de aplicação das penalidades
prev istas no ar!. 87 da Lei nO8.66611993.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de

va lores para outras praças ou agências são de responsab ilidade da CONTRATADA.
PAR ÁGRAFO OITAVO - Havendo vício a reparar em relação à nota fi sca l/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual,
prazo constante do parágrafo quinto desta cláusul a será suspenso até que haja reparação do
vício ou ad implemento da obrigação.
PARÁGRAFO NONO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que,

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencio nado
lO
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que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido
no parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fi scal/fatura , a serem in cluídos
em fatura própria, são ca lculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x
VP, 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 = índi ce de compensação fin anceira = 0,00016438, assim apurado:
I

= i /365

I = 6/100 / 365

1= 0,00016438

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

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da ass inatura do
contrato, observada a variação do índi ce Nacional de Preços ao Consumidor - fNPC - ou por
outro indicador que venha substituí-lo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reaj uste levará em conta para fins de cá lculo 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
ani versários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO SEGUN DO - O arredondamento de valores e preços da presente
contratação reger-se-á da seguinte form a, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário
n° 20/20 IO:

I - para os va lores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utili zadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utili zadas sete casas
decimais.
11 - quando a casa decimal imed iatamente posterior à defi nida na letra 'a' for igualou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a
cinco permanecerá a mesma inalterada.

CLÁUSULA SÉTIM A - DOS ACRÉSC IMOS E DAS SUPRESSÕES

A CONTRATA DA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite lega l estabe lec ido no ar!. 65, inciso 11 , e §§ I° e 2°, da Le i
n° 8.666/ 1993 .
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CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do prescnte contrato correrão à conta de dotação orça ment ária
classi ficada como Progm ma de Trabalho OI 031 0551 40615664 e Naturezas de Despesa
339030 e 339039, tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenho
nO2014N E800776 e nO 2014N E800777, respectivamente, ambas de 2 1 de novembro de
2014.
]>ARÁGRAFO ÚNICO - Pam os exercícios futuros, o SENADO emi tirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentMia à conta da qual correrão as despesas, independentemente
de celebração de term o adit ivo.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestará gamnt ia destinada a assegurar a plena execução do contmto, no
valor de R$ 468.908,96 (q uat rocentos e sessenta e oito mil, novecentos e oito rea is e noventa
e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do va lor global deste contrato, nos
termos do art. 56 da Lei n° 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títul os da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a

forma escri turai, mediante regi stro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Cent ral do Brasil e avaliados pelos seus va lores econômicos,
conforme definido pe lo Ministério da Fazenda;
11 - seguro-garantia; ou

111 - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efet ivar a prestação da garantia e
apresentar o com prova nte respect ivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias corridos a
contar do recebiment o da via assinada do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garanti a será reca1culada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no va lor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, ut ili zação ou recá1culo da garantia,
a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato , para renovála ou comp lementá-Ia.
]>ARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a leg islação em vigor.
]>ARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vi gência durante
todo o prazo de execução do cont rato, devendo se estend er até o prazo de 90 (noventa) dias,
após o térm in o da vi gência cont ratual.
t2
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PARÁGRAFO SEXTO - O valor da garanlia não poderá ser decrescente em função da

execução grad ual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos
externos à relação entre o SENADO e a CONTRATADA .
PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia deverá assegurar o pagamento de:

I - prejuÍzos advindos do não cumprimento do contrato;
11 - multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;

111 - prejuÍzos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se
apresentada em alguma das formas previstas nos incisos 11 e 111 do capu t desta cláusu la,
gara ntia que será reje itada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior.
PARÁGRAFO NONO - Caso a gara ntia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências prev istas nesta cláusu la, o SENADO fica autorizado a reter parte do paga mento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuÍzo das demais 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.
11 - 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 1 a 111
do caput desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

Caberá aos gestores designados pelo Diretor.Geral promover todas as ações necessárias ao
fiel cu mprim ento deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRlMElRA- DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste con trato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às segu intes penalidades:
I - advertência;

f

(
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11 - multa;
IH - su pensão temporária do direito de participar de licitação e impedim ento de contratar
com o SENA DO, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - impedimento de licitar e contratar com a Uni ão e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para li cita r ou contratar com a administração públi ca
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 PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos 11 e V desta

Cláusula, com fundamento no ar\. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de li citar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedore s do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer al guma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;

11 - fraudar a execução do contrato;
IH - comportar-se de modo inidôneo;

IV - fa zer dec laração fal sa;
V - cometer fraude fi scal ;

VI - l'o lhar na execução do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência das hipóteses constantes do parágrafo anterior
enseja a resc isão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O retardamento da execução restará configurado quando a

Contratada:
I - Deixar de iniciar, sem justificativa ace ita pela Fiscalização, a execução do Contrato após
cinco dias corridos contados da emi ssão da Ordem de Serviço mencionada no parágrafo 23
do Anexo 2 do edital;

11 - Incorrer em uma reiteração nos itens fl3, fl7, fi liou # 15 da planilha de Composiçã
Coeficientes para o Acordo de Nível de Serviço, constante da Cláusula Quarta
contrato, no período dos últimos doze meses contínuos de execução contratual;
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111 - Incorrer em uma reiteração na entrega de material ou serviço que ven ha a ser recusado

pela Fiscali zação, nos termos do parágrafo 97 do Anexo 2 do edital, no período dos últim os
doze meses contínuos de execução contratual.
PARÁGRAFO QUARTO - A falha na execução do Contrato restará configurada quando,

nos últimos doze meses contínuos de execução contratua l, a Contratada cometer uma
quantidade de infrações cujo somatório de pontos correspondentes, conforme a tabela
abaixo, atinja ou ultrapasse cinco pontos.

Grau da
infração
Leve
Média
Grave

Tabela I - Correspondência entre grau da infração e quantidade de
ri UI'd os
pon t os at'b
Quantidade de pontos atribuídos

I ponto por infração
2 pontos por infração
3 pontos por infração

PARÁGRAFO QUINTO - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o Senado

Federal aplicará sanções, por infração, conforme os graus, as correspondências, as
descrições e as incidências estabelecidas na Tabela 11 - Grau e correspondência de cada
Infração - e na Tabela III - Infrações:

Grau
infração
Leve
Médi a
Grave

Tabela li - Grau e correspon enc la de ca d a in f ração
da
Correspondência

Advertência (na primeira infração)
Multa no va lor de 0,025 %, por incidência, sobre o valor total do Contrato
(após a primeira infração)
Multa no valor de 0, I %, por incidência, sobre o valor total do Contrato
Multa no valor de 0,50 %, por incidência, sobre o va lor total do Contrato

Tabea
I 111 - Inf rações
Item Descrição
Grau
Atrasar, sem j usti fi cati va aceita pela Fiscalização, a
rea lização do " Diagnóst ico e Planejamento Técnico
Analítico (OPTA)" ou a entrega de seus produtos
Leve
I
(como, por exemplo, o "Plano de Manutenção" e demais
documentos), con forme previ sto neste Termo de
Referência.
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo
como por caráter permanente, em desacordo com as
especificaçõe s do Termo de Referência e de seus
2
Méd ia
Apêndices Técnicos, normas técnicas ou com o bom
padrão de acabamento e qualidade ou deixar de
I providencial' recompos ição complementar.

In cidência

Por dia
atraso.

de

Por ocorrência
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Item Descrição
Empregar em serv iço executado materiais que não sejam
novos, em desacordo com as especifi cações do Termo
3
de Refe rência, norm as técni cas, com o bom padrão de
acabamento e qualidade ou sem aprovação da
Fisca li zação.
Manter funcionário sem quali ficação para a execução
dos serviços, desun iform izado, sem crachá ou com
4
conduta incompativel com suas atri buições e ambiente
de trabalho.
Executar serviço sem a utili zação de eq ui pamentos de
proteção individual (EPI ) ou coletivo (E PC), quando
5
necessári os, ou sem segu ir os proced imentos de
segurança apropriados.
Util iza r as dependências do Senado Federal pa ra fi ns
6
diversos do obj eto do Contrato.
Incl uir em relatório de manutenção ou fatura/nota fisca l
in formação ou va lor indev ido, de modo a cobrar va lor
7
superior ao dev ido, ou documento, declaração ou
informação fa lsa, sem prejuízo da responsabil ização
civil e criminal dos responsáve is.
Apresentar Tempo de Solução Definiti va (TSD) superi or
a cinco dias corridos, sem just ifi cati va ace ita pela
8
Fisca li zação, em casos de atendimento de emergência de
alta ou bai xa comQlex idade.
Executar serviço ou fo rnecer material faturável sem
9
prév ia e espec ífica autorização da Fisca li zação, mesmo
que previ sto em Plano de Manutenção já aprovado.
Executar serviços de manutenção programável e de
substituição ou modernização de sistemas auxiliares em
10
dias úteis e durante horári o de funcionamento do Senado
Federa l, sem autorização da Fisca li zação.
Apresentar docum ento, declaração ou in formação falsa,
11
sem prej uízo da responsabil ização civil e cri minal dos
responsáveis.
Permitir situação que crie a possib ili dade de ca usa r ou
cause dano físico, lesão corpora l ou consequências letais
12
a qu alquer fun cionário da Cont ratada ou a servidores e
usuários do Senado Federal.
Para os itens a seguir, deixar de:

Grau

Incidência

Méd ia

Por ocorrência

Méd ia

Por empregado
e por dia.

Grave

Por ocorrência.

Grave

Por ocorrência.

Grave

Por ocorrência.

Médi a

Por ocorrência
e
por
dia
ad icional.

Grave

Por ocorrência

Grave

Por ocorrência.

Grave

Po r ocorrência.

Grave

Por ocorrência.

,
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Item Descrição
Cumprir determinações formai s da Fiscalização,
inclusive para o fornecimento e atua lização tempesti vos
de dados e informações, a execução de serviços e o
13
início tempest ivo ao atendimento de so licitações de
atendimento de emergência, sem just ificat iva aceita pela
Fiscali zação.
Cumprir, sem justificativa ace ita pela Fisca li zação, o
14
"Plano de Manutenção".
Cum prir, sem justifi cativa, as orientações e so licitações
15
técnicas da Fisca li zação.
Designar por escrito, no prazo definido no Contrato,
fun cionários para atender ao Senado Federal
16
(Responsávei s Técnicos e Preposto(s», ind icando
núm eros de telefone e endereços de e-mail para contato
direto, sem justiticativa aceita pela Fisca li zação.
Dispor em Brasília-DF de Engenheiro Responsáve l
Técnico pelos serviços, nas condições, quantidades e
17
com as qualificações previstas neste Termo de
Referência, sem justificat iva aceita pela Fisca li zação.
Supervi sionar pessoa lmente a execução dos serviços e
inspecionar, no mínimo mensa Imente, por meio de
Engenh eiro(s)
Responsável(is)
Técnico(s),
as
18
instalações do Sistema de Geração de Energia Elétrica
de Emergência do Complexo Arquitetônico do Senado
Federal.
Manter a docum ent ação de habilitação atuali zada e as
19
condições que ensejaram a cont ratação, dlll'ante toda a
vigência do Contrato.
Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade
Técn ica) dos serviços contratados no prazo de até cinco
20
dias co rridos após a em issão da Ordem de Serviço para
efetivo início da execução contratual, sem justificativa
aceita pela Fisca li zação.
Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) e o projeto da so lução ofertada para a execução
dos serviços 1/ 1I e # 12 da Planilha F.I (Apêndice
21
Técnico F) em até ci nc'o dias antes do início da execução
desses serviços, sem justificativa aceita pela
Fiscali zação.
Readequar, injustificadame nte, em sete dias corridos,
Plano de Manutenção ou relatórios de manutenção
22
rejeitados pela Fiscalização por descum pri mento do
di sposto no Termo de Referência, sem justificati va
aceita pela Fisca li zação.

Senado F«lc", l ll'm,u

Grau

Incidência

Grave

Por ocorrência.

Grave

Por ocorrência.

Grave

Por ocorrência.

Leve

Por dia
atraso.

Média

Por dia.

Média

Por ocorrência

Leve

Por ocorrência
e por item.

Leve

Leve

Por

de

atraso.

Por ocorrência
e por dia de
atraso.

Leve

Por ocorrência
e por dia.
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Item Descrição
Enlregar tempestivamente esclarecimentos formai s
so licitados pela Fiscalização ou demais áreas do Senado
23
Federal, para sa nar inconsistências ou dúvidas
suscitadas durante a análise do faturamento mensal.
Apresentar tem pestivllmente, quando so licitado,
24
documentação fi sca l, trabalhi sta e previdenciária.
Fornecer prontamente EPls e EPCs, quando ex igido, aos
25
seus empregados ou de impor penalidades àqueles que
se negarem a usá-los.
Fornecer prontamente a sua equipe de profissionais
26
ferramentas elétricas, eletrônicas, mecalllcas ou
computacionais necessárias à execução dos serviços .
Refa zer serviço não aceito pela Fiscal ização por
descumprimento do di sposto no Termo de Referência,
27
normas técnicas ou em desacordo com o bom padrão de
acabamento e qualidade, no prazo estabelecido em
Contrato, sem justificativa aceita pela Fiscalização.
Substituir material não aceito pela Fiscalização por
descumprimento do disposto no Termo de Referência,
28
normas técnicas ou em desacordo com o bom padrão de
acabamento e qualidade, no prazo estabelecido em
Contrato, sem justificativa aceita pela Fiscalização.
Apresentar à Fiscalização materiais substituídos antes de
29
efetuar seu descarte.
Manter ficha de manutenção ou histórico de
equipamento objeto do Contrato devidamente
30
atualizada, tanlo em meio físico (para as fichas de
manutenção) quanto digital.

-

31

32

33

34

Grau

Incidência

Leve

Por ocorrência
e por dia.

Leve
Média

Por ocorrência
e por dia.
Por empregado
por
e
ocorrência.

Média

Por ocorrência

Média

Por ocorrência
e por dia.

Média

Por ocorrência
e por dia.

Média

Por ocorrência.

Leve

Por ocorrência
por
e
equipamento.

Manter documentação técnica (documentação de
Leve
procedimentos, entre outros) dev idamente atualizada.

Por ocorrência
por
e
documento.

Substituir
emprcgado
ou
cuja
permanência
comportamento sejam considerados prejudiciais,
inconvenientes ou insati sfatórios à di sciplina da Méd ia
repartição ou ao interesse da Adm in istração Pública,
motivado pela Fiscalização.
Controlar e planejar estoque e transporte de materiais a
serem fornecido s, independentemente da disponibilidade
Média
deles no mercado nacional, de modo a cumprir os prazos
do Contrato.
Reabastecer a tempo e de forma continuada os grupos
geradores em caso de necessidade de funcionamento Méd ia
deles em período prolongado.

Por ocorrência
e por dia.

Por ocorrência.

Por ocorrência
e por dia.
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(

>'

Senado FI."{kmlll'mçu dos Três Poderes I Via N21 Unidade de Apoio 11 ICEi> 70 165 -900 I l3msilia DF
1clcrol1c: +55 (61) 3303-30361 copch@scnado.gov.br

1' \ \
\

,

Processo nO00200.023076/2013 -80

SENADO FEDE RAL

Item

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Descrição
Arcar, durante o período de garantia de determinado
item, com todas as despesas de materiais e serviços
necessárias ao pronto restabe Iec imento do correto
funciona mento dos sistemas ou equ ipamentos
envolv idos .
Resti tuir objeto encaminhado para reparo em assistência
técnica autorizada no pmzo autorizado pe lo Senado, sem
!.iustiflcativa ace ita pela Fisca lização.
tipo con//'a/oCri ar e manter e-mail do
no
prazo
iden/!/icador@nome_da_empresa.com.br
estabe lecido no Contrato, sem justificat iva aceita pela
Fiscalização.
Fornecer previamente ao Senado Federa l e manter
atua lizada durante toda a execução contratual relação
contendo o nome e os números dos documentos de
identidade de todo o pessoal envolvido diretamente na
execução dos serviços contratados .
Fornecer previamente ao Senado Federal relação dos
equ ipamentos e veículos, para registro e autorização de
entrada, informando os respectivos dados de
ident iflcação.
Efetua\' a limpeza dos locais de insta lação e execução
dos serv iços, inclus ive com a remoção, transporte e
descarte de detritos, resíduos oleosos, lixas, estopas ou
demais consumíveis utili zados pela Contratada.
Noti fi car o Senado Federal sobre a fa lta de interesse na
prorrogação do Contrato com antecedência mínima de
noventa di as.
Adqui ri r e instalar no ambiente seguro de informática do
Senado sistema informat izado de controle de
manutenção Engeman®, versão Plena, no prazo e nas
cond ições estabelec idas neste Termo de Referência.
Ut ilizar eq uipamento com o devido certificado de
calibração (metrologia) rast reáve is, emit ido por entidad e
reconhecida.

Grau

Incidência

Grave

Por ocorrência.

Leve

Por ocol'l'ência
e por dia.

Leve

Por ocorrência
e por dia.

Leve

Por ocorrência

Leve

Por ocorrência

Leve

Por ocorrênc ia
e por dia.

Média

Por ocol'l'ência
e por dia.

Méd ia

Por ocol'l'ência
e por dia .

Leve

Por ocol'l'ência
e por dia.

PARÁGRAFO SEXTO - Reputar-se-ão in idôn eos atos tais como os descritos nos arti gos
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.o 8.66611993.
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de ocol'l'ência de fa lha na execução do contrato,
conlbnne prev isão do parágralb quarto, a apl icação da multa correspondente terá descontada
de seu valor as multas já apl icadas nos últimos doze meses contín uos de execução contratual
em razão dos itens previstos na Tabe la 111 - Inli·ações.
PARÁGRAFO OITAVO - Decorrido o pra zo prev isto para o início da execução deste
contrato, sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diár ia de O, I% (um décimo por
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cento) sobre o valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
aplicada, cumu lativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor global do contrato, sem prejuízo das demai s sanções administrativas previstas nesta
cláusu la, observando-se os critérios constantes do parágra fo déci mo quarto.
PAnÁGRAFO NONO - A não apresentação da documentação prevista no Parágralo Sexto

da Cláusula Quinta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo 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 parágra fo décimo quarto.
PAnÁGRAFO DÉCIMO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágra fos

oitavo e nono, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescil)dido, sem prejuízo das
demai s sanções.
PAnÁGnAFO DÉCIMO PRIMEmO - O atraso na apresentação da garantia contratual

prevista na Cláusula Nona sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento)
sobre a parcela do va lor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a
garantia em aberto, contando-se o prazo a partir do dia da data de assinatura do contrato até
o dia da efet iva prestação da garantia ou da retenção prevista no parágrafo nono da Cláusula
Nona.
PAnÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As multas previstas nesta cláusula, somadas todas
as penalidades aplicadas, não poderão superar o máximo de 10% (dez por cento) do va lor
atualizado do contrato, ressa lvadas as hipóteses espec iais dos parágrafos segundo e oitavo
desta cláusula.
PAnÁGnAFO DÉCIMO TEnCElnO - Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser resc indido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto
da cláusul a décima segunda, 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.
PAnÁGRAFO DÉCIMO QUAnTO -

Na aplicação das penalidades, a autor id ade

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 adv indos de sua conduta omiss iva ou
comissiva;

IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, li critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA não
tenha sido beneficiada com a conversão no curso da execução contratual.
I'ARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A multa aplicada, após regular processo
administrativo e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas
pela CONTRATA DA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor re manescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Sem prej uízo das sanções previstas neste contrato,
os atos lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei nO
12.846/2013 , sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO8.66611993.
[lARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito
do SENA DO, nos casos enumerados nos inci sos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nO
8.66611993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
h<\ja conveniência para o SENADO; ou
11 - judicial, nos termos da leg islação .
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PAIlÁGRAFO QUARTO - Os casos de resc isão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla de fesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão
administrativa, nos termos do ar!. 79, inciso I, da Lei nO 8.66611993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida
lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TEIlCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 36 (trinta e seis) meses consecutivos, a panir
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de sua ass inatura, podendo ser prorrogado uma única vez por um período de 24 (vinte e
quatro) meses, a cri tério das partes e med iante termo aditivo, observado o art. 57, 11, da Lei
nO 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de prorrogação contratual, poderá haver redução do
objeto contratado devido às diferentes temporal idades de serviços de manutenção
recomendadas pelo fabricante dos grupos geradores e ao caráter unitário de algun s dos
servi ços ora especi ficados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vi gência contratual .
PARÁGRAFO TERCEIRO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉC IMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

De modo especí fi co, a CONTRATADA poderá subcontratar as seguintes partes do objeto
(total ou parcialmen te):
I- ltensIl7,1I8,# 11 ,11 12,11 13,11 14,11 15,11 16,# 17 eIl 18daPlanilhaF.I - Compos ição
de Custos Unitários para Serviços do Sistema de Geração de Energia Elétrica de Emergência
Geral do Senado Federal (no Apêndice Técnico F do Anexo 02 do edi tal);
11 - Itens # 7, 11 9, # 10, # 11 , e 1/ 12 da Pl anilha 1-1.1- Com posição de Custos Unitários para
Serviços do Sistema de Geração de Energia Elétri ca de Emergência do Prodasen (no
Apêndice Técnico H do Anexo 02 do edital );
111 -Itens #6, fi 7, /I 8 e # 9 da Planilha J.I - Compos ição de Custos Unitários para Serviços
do Sistema de Geração de Energia Elétrica de Emergência do Interlegis (no Apêndice
Técnico J do Anexo 02 do edi tal) ;
IV - Fornecimento de equipamentos e ferramentas a sua equipe de profissionais, em sua
totalidade (conforme parágrafo 30 e Apêndice Técnico E - Ferramentas e Equ ipamentos
Mínimos Necessários - do Anexo 02 do edi tal) ;

v - Serv iços de análises (incluindo análi ses termogrúficas, de vibração,

I1sicas, químicas e
biológ icas), ensaios e diagnósticos especiali zados, para fin s de fornecimento de materiais e
para tins de execução e aux ílio à conclusão dos serviços;

VI - Serviços complementares espec iali zados, mediante justi ti cativa apresentada à
Fisca li zação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para subcontratar os servi ços li stados nos incisos I, 11 e 111
do caput, a CONTRATADA deverá requerer autorização prévia por escrito a ser emitida
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pelo Senado, encam inhando por escrito solicitação com antecedência mínima de trinta dias,
na qual conste expressa e inequivocamente as seguintes inFormações:
I - Número do(s) item(ns) da(s) Planilha(s) constantes do Termo de Referência para o(s)
qual(i s) necessitará de subcontratação;
11 - Especilicação do serviço subcontratado;
111 - Cópia do Contrato Social da empresa;
IV - Declaração de responsabilidade quanto à análise da conFormidade documental e
habilitação da subcontratada, inclusive qu anto à compatibilidade da empresa Frente ao
Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo a Contratada zelar ri gorosamente
pela execução dos serviços subcontratados.
PARÁGRAFO SEG UNJ)O - A CONTRATADA deverá ze lar rigorosamente pela
execução dos serviços subcontratados, devendo ainda comprovar que a subcontratada atende
às condições de habilitação, med iante a apresentação dos documentos ex igidos nos itens
12.1 ; 12.2, letras "a" e "b" do subitem 12.3. 1; letra "b" do subitem 12.3.2; 12.3.3; lelras
"a. I" e "a.2" do 12.3.4 do ed ital, bem como capacidade técnica compatível com o objeto da
subcontratação, devendo substituir de comum acordo com o gestor, a subcontratada que, de
qualquer Forma, impeça, dificulte ou prejudique a prestação dos serv iços.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer substituição de subcontratada, se autorizada,

deverá ser comprovada com os respectivos contrato e distrato entre as partes ou outro
instrumento equivalente.
PARÁGnAFO QUAnTO - A subcontratação não estabelece qualquer vínculo entre o

SENADO e a subcontratada, e não ex ime a responsabilidade técnica e lega l da
CONTRATADA, que será integralmente responsável pelos serviços, fornecimentos, danos
ou quaisquer outros aspectos decorrentes da subcontratação, inclusive de ordem lega l e
trabalhista.
PAnÁGRAFO QUINTO - No caso dos serviços subcontratados, permanece com os

Engenheiros Responsáveis Técnicos da CONTRATA DA a responsabilidade pela emissão e
assinatura dos relatórios de manutenção correspondentes.
I - Em caso de subcontratação dos serviços # 11 e # 12 da Planilha 10.1 (no Apêndice Técnico
F do Anexo 02 do edital), as ARTs dos respectivos projetos poderão estar em nom e dos
projeli stas subcontratados.
PAnÁGnAFO SEXTO - A CONTRATADA tomará as providências cabíveis e se

responsabili zará pela plena observância, por parte das empresas subcontratadas, das
determinações do termo de referência e de seus apêndices técnicos, deste contrato e dos
docum entos relacionados.
PAnÁGRAFO SÉTIMO - As despesas com Ii'ete serão de responsabilidade exclu siva da
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CONTRATADA , não caracterizam subcontratação do objeto e não necessi tam de prévia
aprovação.
PARÁGRAFO OITAVO - É vedada a subcontratação da totalid ade dos serviços
necessá rios ao perteito atendim ento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DI", com excl usão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajus1adas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adi ante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DI", ~ de ~ de 20 14.

'V

j~QN~ANDEIRA

DE MELLO FILHO
DIRETOR-GERAL DO SENA DO FEDERAL

lia na Trombka
DlretQra' GQrsl Adjunta

V:4 CQ3TA siLVA
NOLOGIA L TOA

/

Testemunhas:

U_\COPtAt'\S ECO!\'\SECONl014\.." I NUTA\CONTRATO\lKS TECKOI.OGIA LTI>A CO<lIfl[(l no\O 00100 0 21076 20 l.l 80 ILn &x
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