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SENADO FEDERAL
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Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro, a
empresa ONE LINEA TELECOM LTDA., para a
prestação de serviços de suporte técnico, manutenção
preventiva, corretiva e evolutiva, com fornecimento de
peças originais e atualização de software para
equipamentos de rede Ethernet, fabricados pela A/cate!
Lucent, por 12 (doze) meses consecutivos, nas áreas
Administrativas e Legislativas 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
n° 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA,
e a empresa ONE LINEA TELECOM LTDA., com sede na Av. Angélica. 2578, conjunto
12- Consolação- São Paulo/SP, CEP: 01228-200, fax no (11) 3138-1471, telefone n° (11)
3138-1470, CNPJ-MF n° 04.318.562/0001-39, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Sr. PAULO SERGIO LOPES, CI. 13.728.892-X, expedida pela SSP/SP,
CPF n° 043.144.518-40, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO no 120/2016, homologado pela Senhora Diretora-Geral, documento
n° 00100.180949/2016-21 do Processo n° 00200.017073/2015-79, incorporando o edital e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, documento n° 00100.179066/2016-79 (VIA 001),
a este instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V do Ato da Comissão
Diretora n° 17 de 2015 e do Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de suporte técnico, manutenção
preventiva, corretiva e evolutiva, com fornecimento de peças originais e atualização de
software para equipamentos de rede Ethernet, fabricados pela A/catei Lucent, nas áreas
Administrativas e Legislativas do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos,
de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
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I - manter durante ~ execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação;
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11 - apresentar cópias au1,en~icadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
.

. . ·r ;
~

Ill - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
IV- indicar e manter preposto e sua equipe técnica, para atuar junto ao
SENADO/PRODASEN, comprovando que os mesmos possuem as seguintes qualificações:
I- PREPOSTO:
a)
Escolaridade: Nível Superior;
Comprovação: Certificado ou Diploma de nível superior na área de Tecnologia da
Informação, ou Recursos Humanos, ou Administração de Empresas, ou outro curso superior
com especialização mínima de 360h (trezentos e sessenta horas) em Tecnologia da
Informação. O certificado ou diploma deverá ser reconhecido pelo MEC.
b)
Experiência: Em atividades de gestão de contratos ou de recursos humanos;
Comprovação: Cópia da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço.
li- EQUIPE TÉCNICA

a)
Escolaridade: Nível Médio;
Comprovação: Certificado de conclusão do segundo grau.
b)
Conhecimentos: manutenção de hardware do fabricante;
Comprovação: A comprovação deverá ser feita por meio da apresentação do certificado de
treinamento emitido pelo fabricante dos equipamentos em questão ou empresa por ele
autorizada e credenciada para essa finalidade;
c)
Experiência: Em atividades de manutenção de hardware;
Comprovação: Cópia da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço.
V- disponibilizar recursos para a abertura e finalização de solicitações de prestação de suporte
e manutenção, conforme períodos, horários e condições definidas.
VI - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Equipe
Técnica do PRODASEN referente a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades previstas.
VII - ser oficial e formalmente credenciada pelo fabricante dos produtos objeto desta
1' (
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cont:atação, ~a modalidade Premium Business Partner ou Expert Business Partner ou -~
Cert1fied Busmess Partner.
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VIll - arcar com todos os encargos sociais trabalhistas, tributos de qualquer espécie que
venham a ser devidos em decorrência da execução do serviço contratado, bem como custos
relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso existam.
IX - responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante todo o
Contrato, dentro dos prazos estipulados, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste
Contrato.
X - substituir, sempre que exigido pelo Gestor do Contrato, qualquer um dos seus
empregados, cuja qualificação, atuação, permanência ou comportamento forem julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do órgão ou ao interesse do serviço
público, decorrente da execução do serviço.

XI - comunicar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato, todas as ocorrências anormais
ou de comprometimento da execução do serviço contratado.

XII - entregar, sempre que solicitada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da solicitação, relatório
de prestação de serviços realizados no período. Deverão constar, no mínimo, as seguintes
informações:
•
Relação de todas as solicitações ocorridas no período, incluindo data e hora do início e
término do atendimento;
•
Identificação do problema;
•

Providências adotadas para o diagnóstico, solução provisória e solução definitiva;

•

Datas e horas do início do atendimento e do seu término;

•
Identificação do técnico da Equipe Técnica do PRODASEN que solicitou e validou o
serviço;
•
Identificação do técnico responsável pela execução do serviço, bem como outras
informações pertinentes

XIII- prestar suporte a todas as funcionalidades presentes e necessárias para o pleno estado de
funcionamento dos equipamentos mantidos pelo contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO,
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
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PARÁGRAFO TERCEIRO- Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca
do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
Senado Federal ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, procedimentos operacionais, entre outros, nos termos do Termo de
Confidencialidade da Informação (Anexo 05).
PARÁGRAFO QUINTO- A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo serviços de
suporte técnico, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com fornecimento de peças
originais e atualização de software, por um período de 12 (doze) meses, a contar do dia
seguinte à data da assinatura do contrato, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, para os produtos especificados, contemplando substituição de qualquer componente
da solução em caso de defeito, dentro dos níveis mínimos de serviço exigidos, conforme
cláusula quinta e prazos estabelecidos neste contrato, no edital e seus anexos, sem custo
adicional para o Senado Federal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será realizada uma reunião de apresentação com o objetivo de
identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no
Contrato, Edital e seus Anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da infra-estrutura de TI
do Senado Federal, onde os produtos a serem mantidos estão inseridos.
I- Deverão participar dessa reunião, pelo menos, o Gestor do Contrato do Senado Federal, os
membros da Equipe Técnica do PRODASEN e o preposto da CONTRATADA.

11- A reunião realizar-se-á no PRODASEN, conforme agendamento a ser efetuado pelo
Gestor do Contrato/Equipe Técnica com a CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a partir da comunicação formal ao Gestor e à Equipe Técnica do PRODASEN da
assinatura do contrato.
111- Nessa reunião, a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente o seu preposto por /~
meio de correspondência e fornecer as respectivas comprovações de requisitos de qualificaçãT~~o
exigidos para este profissional e para a equipe técnica, conforme descrito no Capítulo XIII \o\ ~~ }
Da Habilitação do edital.
\, ~ /.~·
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PARÁ GRAFO SEGUNDO
Para efeito de acompanhamento dos serviços de suporte
técnico e manutenção poderão ser realizadas reuniões entre o Gestor e /ou Fiscal do Contrato,
membro (s) da Equipe Técnica do PRODASEN e o preposto da CONTRATADA para
avaliação do serviço prestado no período e verificação do atendimento aos requisitos
contratuais.
1As reumoes poderão ser realizadas conforme identificação de
manifestada pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato e/ou Equipe
PRODASEN/COINTIISESIER, dentro de um prazo de 10 (dez) dias
identificação/notificação da necessidade, e poderão ser presenciais ou com
recursos de vídeo-conferência ou tecnologias semelhantes.

necessidade
Técnica do
a partir da
utilização de

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Fiscal do Contrato analisará mensalmente o andamento das
atividades contratadas, verificando e confrontando o relatório mensal de prestação de serviços
elaborado e entregue pela CONTRATADA com os seus próprios registros e anotações.
1Estando o resultado da análise de acordo com as condições contratuais, o Fiscal do
Contrato atestará tecnicamente a execução dos serviços, informando ao Gestor do Contrato
via mensagem eletrônica (preferencialmente) ou via ofício (se alguma situação assim
requerer).
11Havendo alguma pendência técnica, a Equipe Técnica do PRODASEN solicitará à
CONTRATADA a devida correção, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de
eventuais penalidades que venham a ser aplicadas, previstas, informando ao Gestor do
Contrato via mensagem eletrônica ou via oficio.
PARÁGRAFO QUARTO- O Fiscal do Contrato emitirá Termo de Recusa em caso de
verificação de erros ou impropriedades impeditivas de recebimento do serviço prestado e a
CONTRATADA deverá promover as correções necessárias, em prazo máximo de 5 (cinco)
dias, conforme as condições contratuais, sem prejuízo de aplicação de penalidades previstas.
PARÁGRAFO QUINTO- Efetivada a prestação do serviço, o objeto será recebido
mensalmente:
I- provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, quando do encerramento da
solicitação pela Equipe Técnica do PRODASEN, para efeito de posterior verificação da
conformidade das especificações; e
11 - definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em que
se enquadrarem no §8° do art. 15 da Lei n° 8.666/93, por comissão designada pela Diretora- ~~
Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento ~rovisório, apó~-:Y" ' .
análise do relatório mensal a ser elaborado pela CONTRATADA, relativo aos evento~.)\ 'X~ r.;
ocorridos no período, análise da prestação do serviço e verificação do atendimento das'~ )i
demais condições contratuais.
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PARÁGRAFO SEXTO - Situações de exceção deverão ser avaliadas caso a caso, pela
Equipe Técnica do PRODASEN, Fiscal e Gestor do Contrato, definindo os procedimentos
mais adequados para o seu encaminhamento, levando em consideração a realidade e
conjuntura do SENADO, a natureza da situação e eventuais consequências positivas e
negativas que possam surgir.
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE TÉCNICO E DA MANUTENÇÃO
Os serviços de suporte técnico e manutenção devem contemplar manutenções preventivas,
corretivas, evolutivas e, ainda, a substituição de peça e/ou componente para os equipamentos
ativos dentro dos prazos estabelecidos nos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) de que trata a
cláusula quinta.
I - Entende-se por "manutenção preventiva" uma sene de procedimentos destinados a
prevenir indisponibilidades e/ou falhas dos equipamentos. Deverá ser executada conforme a
recomendação do fabricante ou de acordo com a realidade operacional do Senado Federal, a
partir da assinatura do contrato. A forma e o prazo para execução serão estabelecidos pela
Equipe Técnica do PRODASEN juntamente com a CONTRATADA de forma a não impactar
ou causar o mínimo de interferência no ambiente operacional do Senado;
11- Entende-se por "manutenção corretiva" uma série de procedimentos destinados a recolocar
os equipamentos em seu pleno estado de funcionamento , removendo definitivamente os
defeitos apresentados;
III- Entende-se por "manutenção evolutiva" a série de procedimentos de atualização, de nível
de engenharia do equipamento, mantendo-se a plataforma de hardware original, seja por meio
da mudança de microcódigo (firmware) ou de componentes físicos ("hardware"), e o
fornecimento de novas versões/releases corretivas e/ou evolutivas de softwares, lançadas
durante a vigência do contrato, mesmo em caso de mudança de designação do nome ou na
forma de licenciamento. A cada nova liberação de versão/release, a CONTRATADA deverá
apresentar as atualizações, com novas licenças de uso (se necessário) de acordo com o
quantitativo definido neste edital, bem como manuais e demais documentos técnicos,
incluindo nota informativa das novas funcionalidades, se porventura existirem. Inclui
também, implementações de novas funcionalidades relativas aos equipamentos;
IV - Entende-se por "suporte técnico" as atividades que incluem, mas não se limitam a,
execução e provimento de informação, assistência e orientação para: instalação, desinstalação,
configuração, substituição e atualização de programas (software) e dispositivos físicos
(hardware); aplicação de correções (patches) e atualizações de software; diagnósticos,
avaliações e resolução de problemas; ajustes finos e customização da solução; características
dos produtos; e demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento da solução
o
da melhor maneira possível.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os serviços que exigirem presença no local do técnico da
CONTRATADA serão realizados nas dependências do Senado Federal (on-site) e, quando a
natureza da ocorrência assim permitir, também por telefone (ligação gratuita ou de custo
local para o código de área 61) e/ou com uso de tecnologias e recursos de acesso remoto
controlado ao ambiente do Senado Federal;
PARÁGRAFO SEGUNDO- Os serviços estarão disponíveis de forma ininterrupta 24 (vinte
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive em feriados, prestados por
profissionais especializados e treinados pelo fabricante ou empresa devidamente qualificada e
autorizada, e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado no equipamento, peça ou
componente;
PARÁGRAFO TERCEIRO - O atendimento às solicitações não poderá ser interrompido até
o completo restabelecimento dos equipamentos, mesmo que se estenda por períodos noturnos,
sábados, domingos e feriados, não implicando, em tais situações, custos adicionais ao
SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO- O PRODASEN encaminhará formalmente à CONTRATADA,
quando da Reunião de Apresentação Inicial de que trata o parágrafo primeiro da cláusula
terceira, relação nominal da Equipe Técnica autorizada a abrir e fechar solicitações de suporte
técnico.
PARÁGRAFO QUINTO - As solicitações de prestação de suporte técnico e manutenção
terão origem em decorrência de qualquer evento ou problema detectado pela Equipe Técnica
do PRODASEN no tocante ao pleno estado de funcionamento dos equipamentos, incluindo
problemas relacionados com instalação, configuração e atualização.
I- Na abertura do chamado, a CONTRATADA fará registro da solicitação, com, no mínimo,
as seguintes informações:
a.

Modelo e número de série do equipamento;

b.

Problema observado;

c.
Nome, telefone, e-mail do profissional da Equipe Técnica do PRODASEN
responsável pela solicitação do suporte técnico.
11- A CONTRATADA deverá registrar a solicitação, gerando algum número, código ou
protocolo que servirá de referência para acompanhamento.
~~lo
PARÁGRAFO SEXTO - A contagem dos Prazos de Atendimento e de Solução Definitiva g{ "" '_.descritos na tabela do parágrafo primeiro da cláusula quinta, de cada solicitação, s~rá ~iciada \':;-c: . < )/
a partir da notificação à CONTRATADA, e encerrada no momento da comum caçao pela '·· · ·
CONTRATADA de recolocação do equipamento em seu pleno estado de funcionamento,
acompanhada do respectivo aceite pela Equipe Técnica do PRODASEN.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A interrupção do suporte técnico ou manutenção de uma
solicitação por parte da CONTRATADA, sem prévia autorização da Equipe Técnica do
SENADO, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Contrato.
PARÁGRAFO OITAVO- Concluído o atendimento, a CONTRATADA comunicará o fato
à Equipe Técnica do PRODASEN e solicitará autorização para o fechamento do chamado.
I - Caso o PRODASEN não confirme a solução definitiva do problema, o chamado
permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado e, nesse caso, a Equipe Técnica
fornecerá as pendências relativas à solicitação em aberto.

PARÁGRAFO NONO - Todas as solicitações de atendimento serão registradas pelo Fiscal
do Contrato e pela CONTRATADA, para acompanhamento e controle da execução do
Contrato.
I- A CONTRATADA apresentará um Relatório de Atendimento, contendo datas e horas de
chamada, de início e de término do atendimento, identificação do equipamento, identificação
do componente defeituoso, o número de série do componente defeituoso e, se for o caso, o
número de série do componente substituído, as providências adotadas e toda e qualquer
informação pertinente ao chamado.

11- O Relatório de Atendimento deverá ser assinado pelo técnico da CONTRATADA e pelo
responsável pela solicitação de manutenção.
Ill - Ao término de cada atendimento, deverá ser entregue uma cópia do Relatório de
Atendimento ao técnico responsável pela solicitação de manutenção.

PARÁGRAFO DÉCIMO- Durante o período de manutenção, a CONTRATADA deverá
garantir a atualização tecnológica dos programas (software), se ainda estiverem disponíveis
para os produtos objeto da contratação, entendendo-se essa atualização como qualquer
correção, pequena modificação, aperfeiçoamento (update), ou desenvolvimento de nova
versão (upgrade) efetuado pelo fabricante para os produtos em questão.
ICaso não esteja disponível, poderá ser exigida pelo Fiscal do Contrato a apresentação
de documentação oficial do fabricante informando, afirmando, tomando pública a informação
da indisponibilidade das atualizações para cada produto.

11As atualizações de programas deverão cobrir todos os programas de computador
(software de gerenciamento, sistema operacional, firmware) em uso nos equipamentos
especificados e incluir o fornecimento
de correções (patches) e novas
versões/revisões/distribuições (releases) assim que o fabricante as tome disponíveis.
IIICaso algum programa, módulo ou componente de programa seja descontinuado,
deverá ser fornecido outro que venha a ser desenvolvido com configuração (componentes
e/ou módulos) que lhe confiram toda a funcionalidade da última atualização fornecida.
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IVAs atualizações e correções (patches) dos produtos a serem mantidos, se disponíveis,
deverão ser fornecidas em mídia CD (Compact Disc) ou DVD (Digital Video Disc), quando
dessa forma for solicitado pela Equipe Técnica do PRODASEN ou quando não for possível
obtê-las de outra maneira como, por exemplo, via download do sítio do fabricante.
VNo caso do software de gerenciamento OmniVista 2500, as atualizações deverão ser
fornecidas mesmo que haja mudança de nomenclatura ou designação do nome do produto,
desenvolvimento de outro produto que venha a substituí-lo, ou na forma de licenciamento,
que deverá ser igualmente fornecida e/ou atualizada de acordo com as quantidades
estabelecidas no Anexo 1 do edital.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- A CONTRATADA possibilitará à Equipe Técnica
do PRODASEN acesso ao sítio do fabricante dos produtos para:
I - Download de softwares de atualização, se ainda estiverem disponíveis para os produtos
objeto da contratação; e

11- Consultas a base de conhecimento de problemas e soluções do fabricante, caso existam.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- A CONTRATADA substituirá, sob pena das
sanções previstas na cláusula décima segunda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer
equipamento, peça e componente que venha a ocasionar quaisquer das seguintes condições:
I - Ocorrência de 4 (quatro) ou mais chamados técnicos de manutenção corretiva dentro de
um período contínuo de 30 (trinta) dias;

11 - Soma dos tempos de paralisação que ultrapasse 20 (vinte) horas dentro de um período
contínuo de 30 (trinta) dias;
Ill- 5 (cinco) problemas recorrentes em um período contínuo de 90 (noventa) dias contados a
partir da abertura do primeiro chamado.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEffiO- Faculta-se à CONTRATADA substituir
temporariamente o equipamento, peça ou componente defeituoso por outro de mesmas
características técnicas, desempenho iguais ou superiores aos substituídos e homologados
pelo fabricante, quando então, a partir do retomo ao pleno estado de funcionamento, ficará
suspensa a contagem do Prazo de Solução Definitiva.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- O prazo máximo para a substituição temporária, ,. .
descrita no parágrafo anterior, será de_ 10 (dez) d.ias corridos, sendo que n~ste prazo o ~{Y
equipamento, peça e componente devera ser devolvtdo ao SENADO em perfetto estado d ~f .
funcionamento ou ser substituído definitivamente.
\\,

1

~.-l !.l!L:<,'t"\"'o..

/'·

''·~r.-~.:....
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pARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- No caso de inviabilidade da solução definitiva do
problema apresentado no equipamento, peça e componente, faculta-se à CONTRATADA
promover a sua substituição em caráter definitivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- A substituição definitiva será admitida, mediante
justificativa e devida anuência do SENADO, após prévia avaliação técnica quanto às
condições de uso e compatibilidade do equipamento, peça e componente ofertado, em relação
àquele que está sendo substituído, devendo o equipamento, peça ou componente possuir, no
mínimo, características técnicas e desempenho iguais ou superiores aos substituídos, serem
novas, de primeiro uso e homologadas pelo fabricante dos equipamentos.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Caso seja necessário enviar o equipamento, peça ou
componente para um centro de assistência técnica fora das dependências do SENADO, a
CONTRATADA deverá desinstalar, embalar, transportar e reinstalar, bem como deverá arcar
com todos os custos necessários, sendo considerada fiel depositária do equipamento, peça e
componente.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - O envio para centros de assistência técnica em outra
localidade não exime a CONTRATADA do cumprimento dos prazos estabelecidos nos níveis
de serviço exigidos na cláusula quinta.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO -Para a remoção de equipamento, peça e componente será
necessária autorização de saída emitida pelo Gestor do Contrato ou área técnica responsável,
a ser concedida ao funcionário da CONTRATADA, formalmente identificado.

CLÁUSULA QUINTA- DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS

Durante o período de garantia e suporte técnico, a CONTRATADA deverá atender às
solicitações do Senado Federal, feitas por meio do PRODASEN, em qualquer horário
respeitando as condições e os Níveis Mínimos de Serviço especificados a seguir.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) serão contados a
partir das solicitações de suporte técnico e manutenção, deverão cumprir os prazos definidos a
seguir e serão classificados todos como de severidade Alta, por serem equipamentos de rede
críticos dentro da rede local do Senado Federal.

I)
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade
do uso dos produtos (equipamentos e programas) ou impacto crítico nas operações/funções
das atividades do Senado Federal.
De Segunda a Domingo
Prazo de
Atendimento
1 (uma) hora

Prazo de Solução
Definitiva
2 (duas) horas
10
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Serão considerados para efeitos dos níveis exigidos:
a)
Prazo de Atendimento: Tempo decorrido entre o recebimento pela CONTRATADA
da solicitação efetuada pela Equipe Técnica do PRODASEN e o efetivo início dos
trabalhos de suporte técnico;
b)
Prazo de Solução Definitiva: Tempo · decorrido entre o recebimento pela
CONTRATADA da solicitação efetuada pela Equipe Técnica do PRODASEN e a efetiva
recolocação dos equipamentos em seu pleno estado de funcionamento e operação normais.
PARÁGRAFO TERCEIRO- Os pagamentos mensais estarão sujeitos a glosa em função do
não cumprimento dos prazos previstos na tabela do parágrafo primeiro desta cláusula,
havendo tolerância de 1 (uma) hora no mês, a qual já é considerada no cálculo do Fator de
Correção- FC, sendo o valor de FC cumulativo para as indisponibilidades registradas no mês.
O cálculo se dará conforme a seguinte fórmula:

FC =Fator de Correção, definido entre O e 1, cumulativo no mês de acordo com os chamados
abertos e suas prioridades;
Hindisp =Horas de indisponibilidade registradas por chamado. Serão apuradas sobre as horas
excedentes ao prazo máximo de recuperação do serviço, constante da tabela do parágrafo
primeiro desta cláusula;

CLÁUSULA SEXTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento n° 00100.179066/2016-79 (VIA
001 ), não sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executad os d e fiorma .mcomplleta.
Preço total
Preço unitário Preço unitário
anual por lote
mensal por
mensal de 1
Qtd
Unidade
Produtos
de
(um)
lote de
equipamento
equipamento.
~u!P_amento
Switches
105
marca AlcatelLOTE (total
Lucent, modelo
R$ 24.729,60 R$ 296.755,20
R$ 235,52
de
1
OS6850Eequipamentos)
P48XH-US
6.4.6.125.RO 1
GA

I~
'\.\2
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Produtos
Switches
8
marca AlcatelLucent, modelo
OS6850EU24X-US
6.4.4.559 .RO 1
14 Transceivers
ópticos marca
AlcatelLucent,
modelo SFPlOG-LR (lOGSFP+
LR
transceiver)
40 Transceivers
ópticos marca
AlcatelLucent,
modelo SFPGIG-LX
(lOOOBASELX
Gigabit
Ethernet
Optical)
362
Transceivers
ópticos marca
AlcatelLucent,
modelo SFPGIG-SX
(lOOOBASEsx Gigabit
Ethernet
Optical)

Preço unitário
mensal por
lote de
equipamento

Preço total
anual por lote
de
eguipamento

Qtd

Unidade

Preço unitário
mensal de 1
(um)
equi}!amento.

1

LOTE

R$ 376,20

R$ 3.009,60

R$ 36.115,20

1

LOTE

R$ 110,92

R$ 1.552,88

R$ 18.634,56

l

LOTE

R$ 36,34

R$ 1.453,60

R$ 17.443,20

1

LOTE

R$ 25,38

R$ 9.187,56

R$ 110.250,72
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Produtos

Qtd

Unidade

Preço unitário
mensal de 1
(um)
equipamento.

1

LOTE

R$ 9,20

R$ 1.039,60

R$ 12.475,20

1

LOTE

R$ 3.680,00

R$ 7.360,00

R$ 88.320,00

113 Cabos de
empilhamento
marca AlcatelLucent,
modelo
086850-CBL30 (OS6850 30
centimeters
long stacking
cable)
2 Conjuntos de
licenças de uso
do software de
gerenciamento
OmniVista
2500 NMS-E
4.1.2.R03 GA
(Build
93,
12/31/2015)
140
para
(cento
e
quarenta)
equipamentos
Valor total mensal

1R$

Preço unitário
mensal por
lote de
equipamento

Preço total
anual por lote
de
equipamento

48.332,84

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ 579.994,08 (quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e oito
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, por intermédio de
depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar
do recebimento da nota fiscal discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista
no § 3° do art. 5° da Lei n° 8.666/1993, com a discriminação do objeto, ficando condicionado ._;<''~~~·
ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto, conforme previsto no parágrafi ."'· } \
quinto da cláusula segunda.
~.,

J?;

~- - .;.:·

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento das faturas mensais serão condicionados ao
pleno funcionamento dos equipamentos ao longo do mês, sendo considerado que o mês
13
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regular possui 720 (setecentos e vinte) horas e estará sujeito à glosa, quando não houver
cumprimento dos níveis de serviço previstos na cláusula quinta, conforme a fórmula a seguir:
VMA = FC x VM, onde:
VMA =Valor Mensal Ajustado.
FC =Fator de Correção, definido entre O e 1, cumulativo no mês de acordo com os chamados
abertos, calculado conforme o parágrafo terceiro da cláusula quinta.
VM = Valor Mensal definido em Contrato.
PARÁGRAFO QUARTO- O pagamento referente à prestação dos serviços de suporte
técnico e manutenção será efetuado após o Gestor do Contrato receber nota fiscal de
faturamento e o relatório mensal de chamados de manutenção e suporte técnico abertos no
mês, verificar a conformidade da prestação em relação às especificações estabelecidas e
exigências constantes no Contrato, Edital e seus Anexos, e encaminhar esses documentos à
área financeira para os trâmites necessários ao pagamento da fatura.
PARÁGRAFO QUINTO - Não será pago qualquer tipo de adicional a título de diárias,
passagens, locomoção, alimentação, encargos e quaisquer outros não previstos no Contrato,
Edital e seus Anexos.
PARÁGRAFO SEXTO- Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com o
documento fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública
Federal, com a Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades
específicas previstas na cláusula décima segunda.
PARÁ GRAFO SÉTIMO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁ GRAFO NONO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados 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;
14
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VP =Valor da parcela em atraso;
I= Índice de compensação financeira= 0,00016438, assim apurado:
I= i I 365

I = 61 100 I 365

I= 0,00016438

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

CLÁSUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou por
outro indicador que venha substituí-lo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário n° 2012010:
I - para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais.
11- quando a casa decimal imediatamente posterior à definida no inciso 'I' for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a
cinco permanecerá a mesma inalterada.

CLÁUSULA OITAVA- DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso li, e §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.66611993.

CLÁUSULA NONA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

~~
DesB~ra:;
~
.

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamen~(I
classificada como Programa de Trabalho 01031055140615664 e Natureza de
.,""
339039, tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenho n°S 2016NE8010~~
/·~,,'
2016NE801093 e 2016NE801094, datadas em 23 de novembro de 2016.
'··-.. Ar--c-·. ·· '

J
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PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 28.999,70 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos termos
do art. 56 da Lei n° 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida 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
defmido pelo Ministério da Fazenda;
11 - seguro-garantia; ou
111 - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias corridos a
contar do recebimento da via assinada do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO -No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou
complementá-la.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO -A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I- prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
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11- multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;

Ill - 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 II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior.
PARÁGRAFO NONO- Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
devido 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 I a III
do caput desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO

Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Geral Adjunto de
Contratações promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
11- multa;
.~(

;:; . !f

Ill - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contrat~~· ~...
.-,
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
\ \ '---- ;{·
~f-c ;'.-

IV- impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
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V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
11 -fraudar a execução do contrato;
III - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fazer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO -A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo sexto.
PARÁGRAFO QUINTO- Iniciada a execução do objeto, a interrupção ou o atraso dos
prazos estabelecidos para a solução definitiva dos chamados abertos, sujeitará a
CONTRATADA à multa de 2% (dois por cento) por hora de atraso sobre o valor da parcela
mensal do Contrato, limitada a 24% (vinte e quatro por cento) do valor da parcela mensal do·((
Contrato, considerado para este cálculo somente o período de atraso excedente a 24 (vinte,~~'
quatro) horas, após o prazo máximo de recuperação do serviço, conforme constante d~'\
cláusula quinta.
· "",,
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PARÁGRAFO SEXTO - Iniciada a execução do objeto, a interrupção ou o atraso dos
prazos estabelecidos para a solução definitiva dos chamados abertos, sujeitará a
CONTRATADA à multa de 3% (três por · cento) sobre o valor total do Contrato,
cumulativamente à multa prevista no parágrafo anterior, limitada a 9% (nove por cento) sobre
o valor total do Contrato, considerado para este cálculo somente o período de atraso excedente
a 72 (setenta e duas) horas, após o prazo máximo de recuperação do serviço, conforme
constante da cláusula quinta.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A apuração do total de atrasos nos atendimentos será iniciada
após a expiração dos prazos máximos de recuperação do serviço ou solução definitiva do
chamado, conforme especificado no parágrafo primeiro da cláusula quinta, levando-se em
consideração a tolerância de 6 (seis) horas após este prazo máximo.
PARÁGRAFO OITAVO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Sexto da Cláusula Sexta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a O, 1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sexto.
PARÁGRAFO NONO - Findo os prazos limite previstos no Parágrafo oitavo, sem
adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os
critérios constantes do parágrafo décimo sexto, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO- Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos
quarto e oitavo, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das
demais sanções.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O atraso na apresentação da garantia contratual
prevista na Cláusula Décima sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento)
sobre a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a
garantia em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no parágrafo nono da Cláusula Décima.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade, ~~
)
devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades prevista ,;!::
conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podend~( ~S
até culminar na rescisão do contrato, estando sujeita a CONTRATADA, por ação ou omissão\~ __.,-{:
.
.
A·'" .
ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo SENADO, mclustve ·-· ·
as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão
apuradas em regular processo administrativo ou judicial.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula
décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10%
(dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
pARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A aplicação de penalidades será precedida de
notificação à CONTRATADA para apresentação de justificativas escritas para a falta
constatada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sendo que as justificativas serão analisadas
pelo SENADO, podendo ser aceitas ou não, comunicando-se a decisão por meio de
correspondência oficial.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
observará:

I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

11 - a não reincidência da infração;
Ill - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
COmlSSlVa;

IV- a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁ GRAFO DÉCIMO OITAVO -Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo Sexto.
PARÁ GRAFO DÉCIMO NONO - A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU- Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Não ocorrendo quitação da multa, na fonna do parágrafo
anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado
judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
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
haja conveniência para o SENADO; ou
11 -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 direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1o e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, li, da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
~~/~
~o,
\
{-.JI
'- !

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- 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.
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SENADO FEDERAL
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, __ü_i. de

ch~~ne de 2016.

~~
ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

RG: 13728892
CPF: 043 .144.518-40

Testemunhas:

~~CON

~~tkcltf2~

COORDENADOR DA COPLAC
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