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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ·
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Que entre si celebram, de um la::lo, a UNIÃO por
interll1Érlio do SENADO FEDERAL e, do outro, a
EMPRESA. BRASIL DE COMUNICAÇÃO ESC, para a presta;ã:> de s:rviços de distribuiçio da
publicida::le lega em jornas de grande circula;ã:> em
todo o território na::i ona .

A UNIÃO, por intermé.:!io do SENADO FEDERAL, doravante denomina:io
SENADO ou CONTRATANTE, com 93dena PrcçadosTrês Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
n° 00.530.279/0001-15, neste ato repre:enta:io pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA,
e EM PRESA. BRASIL DE COM UNI CAÇÃO SIA- EBC, Empresa Pública Federal, cria:ia
pelo De:reto n° 6.246-, de 24 de outubro de 2007, com Estatuto Soei ai aprova:io pelo De:reto
n° 6.689, de 11 de dezembro de 2008, altera:io pelo De:reto n° 8.846, de 1° de seíembro de
2016, nos termos da Lei n° 11.652, de 07 de al:>ri I de 2008, altera:ia pela Medi da Provi rori a n°
744, de 1° de seíembro de 2016, vincula:ia à Se:retaria Esperial de Comunicação Sodal da
Se:retaria-Geral da Presidênda da República, por meio do De:reto n° 8.981, de 02 de
fe.tereiro de 2017, estabeledda no SCS, Qua:lra 08, Lote s'n, Loja 1, 1° SubsDio, Bloco B-50,
Edifído Venâ"ldo 2000, Brasília-DF, CEP 70333-900, ins:rita no CNPJIMF &>b o
n° 09.168.704/0001-42, doravante denomina:ia simplesmente CONTRATADA, neste ato
repre:enta:ia nos termos do i nd &> XX I do artigo 17 do Estatuto Sod ai da Empresa, por seu
Diretor de Administrcção, Fincnças e Pessoas, LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA, bra:ileiro, casa:lo, ooministra:ior, porta:lor da Carteira de ldentida:ie
RG n° 400.246-SSP/DF e ins:rito no CPF/MF &>b o n° 119.949.321-04, residente e
domidlia:io em Brasília-DF e por Subdelegação de Compeíênda pela Ordem de Serviço
n° 01/2016/EBC, da Diretoria Executiva de Negódos e Captcção, de 04/08/2016, por sua
Coordenooora de Contratos e Receitas- Substituta, IÊDA REIS TOLENTINO, bra:ileira,
&>lteira, a:iministra:iora, porta:iora da Carteira de ldentida:ie n° 467.245-SSP/DF e ins:rita no
CPF/MF &>b o n° 179.699.301-82, residente e domidlia:io em Brasília'DF, conforme as
Ordens de Serviço de n°s 025/2016/EBC e 007/2016/EBC, re&>lvem celebra- o presente
contrato, decorrente de dispensa de I idtcção com base no art. 8°, i nci&> VIl, e§ 2°, i nd&> li,
da Lei n° 11.652, de 7 de abril de 2008, e no art. 26 da Lei n° 8.666/93, reconhedda pela
Senhora
Diretora-Geral
do
Sena:io
Federal,
conforme
documento
digital
n° 00100.031653/2017-69 e ratificada pelo Excelentíssimo Senhor Prirneiro-Se:retário do
Sena:io Federal, conforme documento digital n° 00100.031886/2017-61 (VIA 001) do
Proces&> n° 00200.011958/2016-45, obs:rva:lo o Parecer n° 984/2016- ADVOSF, documento
digital n° 00100.195542/2016-07, incorporando a este instrumento a proposta apre:entooa pela
CONTRATADA, documento digital n° 00100.139885/2016-83-4 (ANEXO: 004), o termo de
ráerênda, documento digital n° 00100.152918/2016-81, sujeitando-se as partes às disposições
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de Contrciações do Sena:io Federa,
Anexo V do Ato da Comissão Diretora n° 12/2014, dos Atos da Diretoria-Geral
n° 9/2015 e n° 31/2015, da Lei n° 11.652/2008, do De:reto n° 6.689/2008, da Lei
n° 4.680/1965, do De:reto n° 57.690/1966, na Lei no 6.650/1979, na Lei no 4.680/1965 e das
Cláusulas seguintes:
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente instrumento ten por objeto a prestação de serviços de distribuição da
publiddade I9Jal de inte-esse do Selado Fede-ai en jornais de grande drculação en
todo o te-ritório nadonal, compreendendo editais, avis:>s, chamamentos e comunicações
en ge-al, durante 12 (doze) me:es consecutivos, a partir da data de01/04/2017, de acordo
com os te-mos e e:;pecifi ca;ões consta1tes deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSA.BI L IDADES DA
CONTRATADA
São abri gações da CONTRATA DA, ai é"n de outras pre.vi stas neste contrato ou de::orrentes da
natureza do cj uste:

I - manta- dura1te a execução deste contrato as condições de hcbilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
li -

apresenta- cópias autenticadas das ate-ações do ato constitutivo, sempre que houve-;

111 efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos s:>das, trcbahistas,
pre.videndários, come-das, assim como quaisque- outras despesas diretas e'ou indiretas
rei ad oncdas com a execução deste contrato;
·

I V - manta- preposto pera este contrato que irá representá-! a sempre que for na:essá"i o;
V- distribuir a publiddcde I9Jal impressa ou eletrônica de inte-esse do Selcdo, na forma da
Lei e da I9Ji si ação aplicável, observcdas as disposições constaltes no Contrao;
VI - a1exa- cópia do Pe::lido de Inserção - Pl e dos comprova1tes da reta-ida publicação,
juntamente com as notas fiscais ~resentcdas pera paganento;
VIl -envia- ao Gestor, quando por este s:>lidtcdo, a página do cada-no, contendo a data e o
nome do j orna en que ocorra.J a publicação;
VIII - ma1te- seus dedos atual izcdos pe-a1te o Selcdo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os enpreJcdos incumbidos da execução dos serviços não
te-ão qualque- vínculo enpreJatído com o SENADO, sendo renune-cdos única e
. exclusivamente pela CONTRATADA eaelavinculcdos.
PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisque- da1os
causcdos ao SENADO ou a te-cei ros, por ação ou omissão de seus enpreJcdos, ou prepostos,
de::orrentes da execução deste contrato.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO TERCEIRO- Nã:> poderá a CONTRATADA veicula- publicidooe acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, savo a.rt:orizcçã:> específica do Senooo.
PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA nã:> poderá ca::ler os crroitos, nem s..~lr
rogar di rei tos e obri ga;ões deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO QUINTO -Aplicanrseaestecontrato as disposições do Código de Proteçã:>
e Defesa do Cons..~midor instituído pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSA.BI L IDADES DA
CONTRATANTE

Sã:> obrigações do SENADO FEDERAL, além de outras previstas neste contra:o ou
de:orrer1tes da natureza do ~ uste:
I - acompanhar, fiscalizar e conferi r os serviços exenrtooos pela CONTRATADA;
li - er~caninhar o material a ser veiculooo, ban como a.rt:orizar que SE!ja realizcda a publicéÇã:>,
em conformi dooe com o CONTRATO;
pagarner~to pelos serviços
corri dos após o recebi mer~to das faturas;

111 - efetuar o

efetivamerlte prestooos, em cté 30 (trinta) dias

I V- manter seus dedos atual izcdos pera1te a CONTRATADA;
V - observar a ma1uter1ção da competi bi Ii dooe com as obri ga;ões assumi das dura1te toda a
vigência contrctual.

CLÁUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA exenrtará os serviços objeto deste contra:o, compreender~do o serviço
conti nuooo e comum, por demanda, de publicação Iegal obrigatória de máéri as em j ornas
diá"iosdegrande circulação em todo o território nocional indiccdos na tabela abaixo, em dias
úteis ou nã:>, durante 12 (doze) meses consecutivos, a contar do di a 01 de abri I de 2017.
JORNAL
Correi o Brasi Ii er1se
O Globo
Foi ha de Sã:> Paul o

UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Distrito Federal
Ri o de Janeiro
Sã:> Paulo

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A distribuição da publicidooe legal a ser veiculooa será feita
em nome do Senooo Federal pela Contrctooa, por intermroio da Gerência Exenrtiva de
M arketi ng e Negócios da EBC, que receberá as s:>l i citações e ooota-á as providências cabíveis
à execução do objeto contratual, consi derooas as seguintes condições:
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SENADO FEDERAL
I -O mata'ic~ será encaminhado por intermédio do Sistema Portal da Publicida::Je Lega da
EBC (http://publicidooelglal.ebc.com.br);
li - O materi a para veiculação, cujo toor é de responsabi Ii da::Je do Sena::Jo Federa, será
rE!I11€tido à Contrata::Ja, em texto dEfinitivo, obed~do aos padrões de composição,
diagramação e ma:lidas dEfinidos pela Comissão Permalente de Licitação do Sena::Jo
(COPELI);

111 -O materia para veiculação dewerá ser rE!I11€tido via Portal à Contrcta::Ja, obrigatoriamente
até às 16h (dezesseis horas) do dia útil ima:liatamente anterior à data estabelecida para a
publ i ccção da mctéri a;
I V - Ccre ao Sena::Jo déi ni r o j orna em que se dará a publ i ccção;
V -A Contrata::Ja di sponi bi Iizará, no Portal da Publ i ci da::Je Lega, pl ani Iha de custos e arte fi na
rEferente ao materi ai prewi amente enccmi nha::Jo. M a:li arrte a::e5S) ao Porta, o Sena::Jo fará a
conferência de ambos, autorizando que ~a realizaja a publiccção no jorna indiccdo, exceto a
hipótese de utilização, pelo Sena::Jo, da Autorização A"éviade Publiccção de Matéria Legal para
autorizar prewi amente as mctéri as a serem encami nha::Jas à Contrcta::Ja;
VI -Apenas por manifestação expressa do Sena::Jo será possível a ateração ou o cancelamento
das publ i ca;ões prewi amente autoriza::Jas;
VIl - O Sena::Jo poderá desistir da opção Efetua::Ja por intermédio da Autorização A"évia de
Publiccção de Matéria Legal a quaquer tempo, respeita::Jos, em quaquer caro, os ctos já
prcti ccdos;
VIII - No caro de serem constata::Jas incorreções nas publica;ões objeto da veiculação
regula::Ja por este Contrato, de&le que ao(à) CONTRATANTE noo caiba culpa, o fato será
comuniccdo pelo( a) mesmo(a) à CONTRATADA, para que a::Jote as providências de
republ i ccção, desta noo decorrendo qua quer ônus para o(a) CONTRATANTE;
IX - O a::e5S) ao Portal da Publicida::Je Lega será ma:liante uso de senha de usuário,
prewiarnente ccdastra::Jo pela EBC, que pode ser contata::Ja pelo telEfone (61) 3799-5590 ou
pelo endereço eletrônico sepu~.com.br.
PARÁGRAFO SEGUNDO- O serviço será presta::Jo em Brasília'DF, mas as publicações
poderoo ser realiza::Jas em jornas confa::ciona::Jos e distribuídos em todo o território
nacional e cujo a::e5S) ~a possi bi Iita::Jo pela Contrata::Ja
PARÁGRAFO TERCEIRO- A publiccção das matérias, de&le que o SENADO cumpra
os prazos e horários ci ta::Jos no i nci &> 111 do parágrafo primei ro desta d áusul a, dewerá ocorrer
no di a indicado no ato de envio das matérias.
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pega-á à CONTRATADA, pelo objeto deste contrcio, os valores constc:ntes das
tcbelas atualiza::fas oficiais dos jornas indicados na Cláusula Quarta, de:;re:ridos dos
perca1tuais de des:onto informa::fos na tabela a seguir, conforme informa::fo pela
CONTRATADA, dorumento digital n° 00100.139885/2016-83-4 (ANEXO: 004), não sendo
permitido, em nenhuma hipótese, o pcgamento de serviços não executa::fos ou executa::fos de
forma incompleta
VEICULO
Correio Brasiliense
O Globo
Foi ha de São Pa.JI o

PERCENTUAL DE DESCONTO
40%
14%
46%

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estima::fo do pre:arte instrumento é de
R$ 198.240,00 (ca1to e noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais), compreendendo
todas as despesas e rustos di retos e indiretos na:essá i os à perfeita execução deste contrato.
I - cas:> h~ a necessida::fe de utiliza- outros jornas, o preço unitário do ca1tímetro por coluna
deverá ser compatível com o preço de mercado e será ne::essári o éD"escer o contrato por meio
determo a::fitivo.
li -o valor final do serviço va-ia-á de acordo com as caa::terísticas da publicação (te~"nc:nho,
conteúdo, etc.) e do preço prctica::fo pelo respectivo jornal ao tempo da &>licitação de
publicação. Apenas os perca1tua s de des:onto é que serão fixos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pcgamento efetua--se-á mensalmente por intermédio do
Sistema de lnt~ra::fo de Administração Finc:nceira - SIAFI, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, ressalva::fa a hipótese prevista no§ 3° do art. 5° da Lei n° 8.666/1993, a conta- do
ra:ebimento do dorumento fi&;al, em 2 (duas) vias, com a discriminação do objeto, ficando
condi ci ona::fo ao termo ci rrunstand a::fo de ra:ebi menta defini ti vo do objeto.
I -Nome da Unida::fe Favorerida: EBC- Empresa Brasil de Comunicação SIA
Uni da::fe Gestora: 115406
Gestão: 20415
Código de Recai hi menta: 90050-8
li - Em cas:> de constatação de erro na Nota, o gestor comunicará o fato à EBC, i ni dando-se a
contcgem do prazo pa-a pcgamento &>mente após as devi das correções e reapresentação do
dorumento fi &;ai.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A Nota R &;ai será emitida pela Contrcta::fa e encarni nha::fa ao
Sena::fo após o ra:ebimento do faturamento emitido pelo (s) jornal (is) no (s) qual (is)
ocorreram as publ i ccções, acompanha::fa de cópia dos Pedi dos de Inserção (PI).
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO QUARTO -Os pre;os consta1tes da Nota Fiscal corresponderão aos das
Tct>el as de cada j ornai, contemplando os des::ontos enumera::los no caput da Cláusula Quinta
PARÁGRAFO QUINTO- A Contrata::la fa-ájus ao percentual de 20% (vinte por cer~to), a
título de" des::onto pa::lrão de agênd a' , cal cul a::lo oobre o vai or bruto cobra::! o pa o j ornai para
veiculação da máéri a, esta1do este percentual já inseri do no vai or da publicação constante da
Nota R s-cal.
I - O "des::onto pa::lrão de agência' é o cbáimento concajido, com exdusivida::le, pao
veículo de comunicação à Contrata::la, a título de remuneração, paa criação/produção de
conta:ido e intermediação té:nica entre ~uele e o Sena::lo. Tal forma de remuneração tem
crnpa-o no ai. 11 da Lei n° 4.680/1965, no art. 11 do Decreto n° 57.690/1966, que a
regul arnenta, e no subi tem 2.5.1 das Normas-Pa::lrão da A ti vi da::le Publ i dtári a, ~ usta::las pa as
entida::les representciivas, em ânbito nacional, dos Anuncia1tes, Agências de Propagc:nda,
Jornas Diá"ios de Circulação Paga, Rewistas, Rádio e Telewisão, Tele.risão por Assinatura e
VeículosdePropagandaaoAr Livre, em 16/12/1998.
PARÁGRAFO SEXTO - Caberá à CONTRATADA ~resenta-, junta-nente com o
documento fis::al, os comprova1tes atualiza::los de regula-ida::le com o Instituto Na:ional do
Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da
Certidão Negativa de Débitos Trcbalhistas (CNDT), oob pena de ~licação das penalida::les
prewistas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO SÉTIMO- As ewentuais de:;peisas balcá"ias decorrentes de tra1sferência de
vai ores pa-a outras pra;as ou agênd as são de responsabi Ii da::le da CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO - Havendo vído a repa-a- em relação à nota fis::al/fáura
~resenta::la, ou em caoo de descumprimento paa CONTRATADA de obrigação contráual, o
prazo consta1te do pa-igrafo segundo desta dáusula será suspenoo áé que h~ a repa-ação do
vício ou a::! implemento da obrigação.
PARÁGRAFO NONO - Nos caoos de ewentuais atraoos de pagamento, de&le que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma pa-a talto, fica convenciona::lo que os
encargos moratórios devidos pao CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parigrafo segundo e a dáa do efetivo pagcrnento da nota fis:al/fáura, a serem induídos em
fáura própria, são calcula::los por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:

=

EM Encargos Moratórios;
N =Número de di as entre a data prewi sta para o paganento e a do efetivo paga-nento;
VP =Vai or da parcela em atra:ç;
I = fndi cede compensação financeira = 0,00016438, assim apura::lo:
I =i /365

Onde i

I = 6/100/365

I

=0,00016438

=taxa percer~tual a1ual no vai or de 6%.
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTE
A CONTRATADA, na qualidéde de Agência de Prop~Cilda, catificéda pelo CENP Conselho Executivo das Normas-Pa::lrã:>, nã:> prética preços de distribuiçã:> de publicidéde
legal, razã:> pela qual os preços informédos ao (à) CONTRATANTE corresponderã:> aos das
Tcbelas de Preços dos veículos de comunicaçã:>, observédos os descontos previstos na
Cláusula Quinta
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sempre que houver majoraçã:> nas Tcbelas de Preços dos
veí cu Ios de comuni caçã:>, ocorrerá o reajuste dos vai ores a serem p~os pelas publicações
objeto deste CONTRATO, respeitéda a Iegi si açã:> em vigor.
I - Caso o SENADO obtenha preços mas VCilt~os::>s no mercédo, será encaminhédo à
CONTRATADA o orçanento disrriminativo obtido pa-a que a EBC entre em contato com o
veículo decomunicaçã:> no sentido de fazer prevalecer o orçamento mais econômico.
l i - O orçanento de preços referido no inds::> I deverá consigna- as mesmas condições
pela CONTRATADA: mesmo veículo de comunicaçã:>, dia, céderno, preços
total e unitário, entre outros dedos, com o mesmo nível de detalhamento, a fim de que possa
ser valida-nente compa-édo com o orçanento ~resentédo pela CONTRATADA.
~resentédas

CLÁUSULA SÉTIMA- DOSACRÉOCI MOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a a:eita-, nas mesmas condições contratuas, os a:rés:imos ou
suprES95es até o limite legal estcbelecido no a-t. 65, incis::> 11, e §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.
..

CLÁUSULA OITAVA -DOS RECURSOS ORÇAM ENTÁRI OS
As despesas decorrentes do presente contrato correrã:> à conta de dotaçã:> orçamentária
dassificéda como Progra-na de Trct>alho 01031055140615664 e Natureza de Despesa
339139, tendo sido empenhédas mediante a Nota de Empenho n° 2017NE800371.
PARÁGRAFO ÚNICO- Pa"a os exercícios futuros, o SENADO emiti rá notas de empenho
i ndi ca1do a dotaçã:> orçamentária à conta da qual correrã:> as despesas, i ndependenternente de
celebraçã:> determo éditivo.

CLÁUSULA NONA- DA FI OCAL I ZAÇÃO
Caberá aos gestores designédos pela Diretora-Geral ou Diretor-Geral Adjunto de
Contratações promover todas as ações necessárias ao fiel cumpri menta do contrato, observédo
o disposto no Ato da Comis:ã::> Diretora n° 02, de2008.
7

z=7rJ6

Sena:loFedera 1Pra;:adosTrêsPoderesiViaN21 Unida:ledeApoio 111 CEP70165-900 I Brasília DF ~-Telefone: +55 (61) 3303-24421 sa:con@sela:lo.leg.br
~ /

~'~

Procesro: 00200.011958/201 fM5

SENADO FEDERAL
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES
Pelo atra&> injustifi<:OOo na ex:ecuçãJ deste oontrato ou pela sua inex:ecuçãJ total ou pardal, a
CONTRATADA fica-á sujeita às seguintes penalidades:
I - adva1ênd a;
li -multa;

111 -suspensã:l temporã-ia do direito de partidpCI' delidtaçãJ e impedimento deoontratar oom
a Admi ni straçãJ, pelo prazo de á é 2 (dois) anos; e,
IV - dedCI'açãJ de inidoneidade para lidtar ou oontratar oom a administraçãJ pública
enquanto pe-durarem os motivos detaminantes da puniçãJ ou até que seja promovida a
reetlil itaçãJ pe-ante a própria autoridade que apl i oou a penalidade, que 931"á ooncedi da 93rnpre
que a CONTRATADA ressardr ao SENADO os pr~uízos resultantes e após decorrido o
prazo da sarJçãJ apl i <:OOa oom base nas ai íneas 111 desta Cl á.Jsul a
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem pr~uízo das sarJções prENistas neste oontrato, os atos
lesivos à administraçãJ pública prENistos no inds:> IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitCI'ão os infratores às penalidades prENistas na refEJ'ida lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Decorrido o prazo prENisto para o inído deste oontrato, 93l"n
que a CONTRATADA dê inído à prestaçãJ do objeto, oonforme os prazos estabelecidos
nesteoontráo, 931"á apli<:OOa multa diá"ia de 0,1% (um dé:imo por cento) s:>breo valor global
deste oontráo até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual 931"á apli<:OOa, rumuláivamente,
multa de 5% (dnoo por cento) a 10% (dez por cento) s:>bre o valor global do oontrcto, 93l"n
pr~uízo das demais scnções administrativas prENistas nesta cláusula, ob931"vando-se os
crité"ios oonstantes do parágrafo dé:i mo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - lnidada a ex:ecuçãJ do objeto, o ára&> injustifi<:OOo na
ex:ecuçãJ de alguma pCI'cela, ou sua ex:ecuçãJ de forma insatisfatória, sujeitCI'á a
CONTRATADA à mui ta de O, 1% (um dé:i mo por cento), ao di a, s:>bre a parcela i nadi mpl i da,
até o Iimite de 30 (trinta) di as.
PARÁGRAFO QUARTO - Rndo o prazo limite prENisto no parágrafo antEJ'ior, 93l"n
adimplemento da obrigaçãJ, aplica--se-á, rumulativamente, multa de 5% (dnoo por cento) a
10% (dez por cento) s:>bre o valor da parcela inadimplida deste oontráo, ob931"vando-se os
crité"iosoonstantesdo parágrafo dé:imo, podendo ainda o SENADO, a seu crité"io, fazEJ' us:>
da garanti a prestada pela empresa e impor outras sarJções Iegai s cabíveis.
PARÁGRAFO QUINTO .- A não apresantaçãJ da documentaçãJ prENiSta no Parágrafo
Sexto da Cláusula Quinta, sujeitCI'á a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio dé:imo por
cento) a 0,1% (um dé:imo por cento), ao dia, s:>bre o valor global do oontrato, áé o limite de
30 (trinta) di as, ob931"Vando-se os crité"i os oonstantes do parágrafo dé:i mo.
8
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PARÁGRAFO SEXTO -Durante o pe-íodo de 30 (trinta) dias previsto nos parigrafos 2° e
3°, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais

scnções.
PARÁGRAFO SÉTIMO -As multas previstas nestadáusula, somadas todas as pe1alidades
apliccdas, nã:> poderã:> supe-ar, em ceda mês, o máximo de 15% (quinze por c:alto) do valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global do contrcto, ressalvada a hipótese
especi ai do parigrafo segundo desta d áusul a
PARÁGRAFO OITAVO- A reincidência na aplicação do pe-centual máximo previsto no
parigrafo anterior poderá en~ ar a resci sã:> uni Iateral do contrato.
PARÁGRAFO NONO - Além das multas previstas nos parigrafos anteriores, o contrato
poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parigrafo quinto da dáusula dérima
primeira, ficando anda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por
c:alto} do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em funçãJ da gravidade
apurada
PARÁGRAFO DÉCIMO - Na aplicação das pe1alidades, a autoridade compaente
observará:
I -os pri ncípios da proporei onal idade e da razoal::>i Iidade;
. li -a nã:> rei nd dênd a da i nfraçãJ;
111 -a atuaçãJ da contrciada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;

I V - a execuçã:> scii sfcióri a das dema s obrigações contratuais; e,
V- anã:> existência de efetivo prejuízo mcierial àAdministraçãJ.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRI MElRO- A multa de valor irri9lrio poderá ser convertida
em pe1a de advertência, a critério da autoridade compaente.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Em casos excepcionas, CéSJ a pe1alidade prevista
se mostre desproporcional à gravidade da infraçãJ e ao prejuízo ou ris:o de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificcdarnente, reduzi-la, observados os
demas critérios previstos no parigrafo dá:irno.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A multa apliccda, após regular processo
administrativo e garanti do o di rei to de arnpl a defesa, será de:contada das faturas emiti das pela
CONTRATADA ou recolhida por rnei o de GRU -Guia de Recolhimento da Uniã:>.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Nã:> ocorrendo quitaçãJ da multa, na forma do
parigrafo anterior, será o valor cobrado judicialmente
9
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CLÁUSULA DÉCIMA PRI MEl RA- DA RESCI SÃ. O
A inexecuçã::> total ou pa-dal deste contrato
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.

en~a

a sua res:isão, conforme disposto nos

PARÁ GRAFO PRI M EI RO - A res:i são deste contrato se da-á por cto uni I ateral e es::rito do
SENADO, nos casos enumerados nos inciros I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO- A res:isão poderá ocorrer andadaseguinteforma:
I - amigável, por acordo entre as partes, re:luzi da a termo no prcx:es&> da dispensa de
Ii citaçã::>, des:ie que hc:j a conveni ênd a pa-a o SENADO; ou
li - j udi ci ai , nos termos da Iegi si açã::>.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A res:isão administrativa ou amigável deverá ser pra::e:lida de
autorizaçã::> e:crita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de res:isão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do process::>, assegurados o contraditório e a ampla defesa
PARÁGRAFO QUINTO- Ao SENADO é reconhecido o direito de res:isão administrativa,
nos termos do art. 79, indro I, da Lei n° 8.666/1993, aplica1do-se, no que couber, as
disposições dos§§ 1° e 2!' do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referi da Iei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA VI G~NCIA
O presente contrcto terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a partir da data de
01/04/2017, podendo ser prorrogado por i gua s períodos, até o Iimite de 60 (sess::nta) meses a
crité"io das partes e me:liantetermo aditivo, observado o art. 57, li, da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogaçã::> deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do té"mino da
vigência contrctual.
PARÁGRAFO SEGUNDO -Toda prorrogaçã::> de prazo deverá ser justificada por e:crito e
previamente autorizada pela autoridade competente

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DISPOSIÇÕES GERAl S
Qualquer me:lida que implique alteraçã::> dos direitos e'ou obrigações cqui pactuadas &>
poderá ser adotada me:liante autorizaçã::> por es::rito das partes e será, obrigatoriamente,
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raifica:la por meio de Termo Aditivo a este CONTRATO, quepasscl"á a integrá-lo pa-atodos
os efeitos, regulando as ocorrê1ci as futuras.
OS casos omissos ou stucções nã:> explicitadas nas Cláusulas deste CONTRATO se-ã:>
regidos peos princípios gerais de direito, pelos princípios gerais de direito público, pelos
princípios da teoria geral dos contraos e, no que couber, pelos princípios gerais de direito
privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federa em Brasília-DF, com exdusãJ de quaquer outro, pa-a
dirimi r questões decorrentes do cumprimento deste contra o.
A5S m ajustadas, fi rmarn as partes o presente instrumento, em duas vi as, na presança das
testemunhas adiante nomeedas, que também o subs:rewem.
Brasília-DF, ~
-._A..........:~~
ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

7......--;3--:.;v---:;~ ~

' I O DUARTE MOREIRA FERREIRA
JM-t-NH-i-1-.H:AÇÃO, FINANÇAS E PESSOAS
I L DE COM UNI CAÇÃO S/A

Jt~

~~~ISTOL:~TI~O

COORDENADORA DE CONTRATOS DE PUBLICADA DE E CAPTAÇÃOSUBSTITUTA (OS n° 007/2016)
EBC EM PREsA. BRASIL DE COM UNI CAÇÃO S/A

Testemunhas:

U:\COPLAC\SECON\SECON2017\MINUTA\CONTRATOIEBC Minuta 011958 2016 45 .docx

11
Sena::to Federal I Pra;:adosTrês Poderes I Via N21 Unidade de Apoio 11 I CEP70165-900 I Brasília DF
Teláone: +55 (61) 3303-24421 see:on@senado.leg.br

