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00100.098770/2017-11
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

SENADO FEDERAL
QUARTO TERMO ADITIVO
ao Contrato n° O13/2014. celebrado entre a
UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL,
e a empresa MBA TELEINFORMÁTTCA
L TOA - EPP., que tem por objeto a prestação de
serviços de manutenção, programação e operação
do PBX Ericsson, modelos MX-ONE e MO-I I O,
do SENADO FEDERAL.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, neste ato representado por sua DiretoraGeraL ILANA TROMBKA, e a empresa MBA TELEINFORMÁTICA LTDA. - EPP,
neste ato representada pela Sra. CHRISTTNA LEMES DE DEUS, tendo em vista a Ata de
Reunião realizada entre o SENADO e a empresa, documento n° 00 I 00 .058330/20 17-12, a
concordância da CONTRATA DA. documento n° 00 I 00.083922/2017-72, o Parecer
n° 196/201 7-ADVOSF, (documento
no
00100.056200/2017-45
do
Processo
n° 00200.0 13188/20 16-75), a autorização do Exmo. Senhor Primeiro-Secretário, documento
n° 00 I 00.095824/2017-88 (VIA 00 I), a aprovação da Senhora Diretora-Geral , documento
n° 001 00.090819/2017-89,
e
as
demais
informações
contidas
no
Processo
n° 00200.009505/2017-30, resolvem aditar o Contrato n° O13/2014. com base na Política de
Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V ao Ato n° 5/2017 da Comissão
Diretora, nos Atos n° 9/2015 e 11 /20 17 da Diretoria-Geral do Senado Federal. no art. 57. 11 ,
da Lei n° 8.666/93, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Os procedimentos relativos à implantação dos Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação - DGBM - devem obedecer ao disposto na Cláusula Terceira (Fluxo
Operacional), constantes no Termo de Cooperação Técnica no I 0/2017, firmado entre o
SENADO e o BANCO DO BRASIL S.A. em 28.4 .20 17.

CLAUSULA SEGUNDA
No prazo de até 20 (vinte) dias co rridos, a contar do recebimento da comunicação do
SENADO, referente à necessidade de comparecimento de representante legal da
CONTRATADA à agência do Banco do Brasil. a CONTRATADA deve providenciar a
assinatura dos documentos relativos à abertura e movimentação do DGBM.

CLÁ liSULA TERCEIRA
No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da via assinada deste
in strumento. a CONTRATADA deverá apresentar os cálculos dos valores já recebidos e não

pagos aos trabalhadores, os quais comporão o DGBM . cY
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- Caso a CONTRATADA opte pelo pagamento dos valores
mencionados em uma única parcela, deverá o SENADO, no prazo constante no captil.
conferir os cálculos, efetuar os eventuais ajustes que entender adequados e emitir guia à
CONTRATADA , para que essa efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Na hipótese em que seja autorizado o pagamento parcelado
dos valores devidos, deverá o SENADO, no prazo constante no captil, conferir os cálculos,
efetuar os eventuais ajustes que entender adequados e emitir a guia correspondente à primeira
parcela à CONTRATADA, para que essa efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

I - Em razão da negociação pela quitação dos valores recebidos e não pagos em 8 (oito)
parcelas, o primeiro pagamento a que se refere esse Parágrafo contemplará o somatório dos
valores das parcelas vencidas entre o dia 20 de março de 2017, data da Ata de Reunião
constante do documento n° 00100.058330/20 I 7-12, e a data de assinatura do presente Termo
Aditivo.

11- Mensalmente, a contar do envio da primeira parcela, serão expedidas pelo SENADO as
guias correspondentes às demais parcelas, que deverão ser pagas pela CONTRATADA no
prazo de 15 (quinze) dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO- Sem prejuízo das sanções previstas, caso a CONTRATADA
não efetue o pagamento de qualquer parcela no prazo mencionado, fica o SENADO
autorizado a promover a retenção dos valores na fatura subsequente apresentada pela
CONTRATADA.

I - Caso o valor da fatura não seja suficiente para quitar o valor constante na guia, será
efetuado desconto na próxima fatura e nas seguintes. até que seja retida a integralidade dos
valores já recebidos e não pagos aos trabalhadores.

CLÁUSULA QUARTA
Fica alterado o Contrato n° O13/2014, mediante a inclusão da CLÁUSULA QU 1NTA - DA
RETENÇÃO DE PROVISÕES POR METO DE DEPÓSITOS EM GARANTIA
BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO- DGBM, com a seguinte redação :

CLÁUSULA QUINTA- DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR
MEIO DE DEPÓSITOS EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA
MOVJMENT AÇÃO- DGBM
O SENADO fará a retenção da provisão de valores para o pagamento das

'f
r

férias , de 1/3 (um terço) constitucional das férias e 13° (décimo terceiro) ~
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salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos previdenciários;
multa sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da CONTRATADA , por meio de
Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação- DGBM.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As verbas mencionadas no caput desta
C láusula serão deduzidas do va lor mensal a ser pago diretamente à
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A última fatura apresentada pela
CONTRATADA será paga após a comprovação da quitação das verbas
mencionadas no capztt desta Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os depósitos de que trata o capuf serão
efetuados conjuntamente com os va lores correspondentes ao lucro e à taxa
de administração incidentes sobre a parcela depositada, os quais serão
liberados após a quitação das respectivas verbas traba lhi stas e/ou
previdenciárias.

PARÁGRAFO QUARTO - As quantias que serão retidas para o
atendimento desta Cláusu la serão obtidas pela ap li cação de percentuais e
valores constantes da proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO

QUINTO
Os va lores relativos aos encargos
previdenciários e ao FGTS serão liberados à CONTRATADA após a
comprovação dos respectivos pagamentos.
PARÁGRAFO SEXTO- Os valores provisionados na forma do capul desta
C láusula serão pagos diretamente aos trabalhadores nas seguintes condições:

I- parcial e anualm ente, pelo valor correspondente ao 13° (décimo terceiro)
salário dos empregados vinculados ao Contrato, quando devido;

H - parcialmente, pelo valor correspo ndente às férias e a um terço de férias
previsto na Constitu ição, quando do gozo de férias pelos empregados
vinculados ao Contrato;
Ill - quando da dispensa de empregado vincu lado ao Contrato, pelo valor
correspondente ao 13° (déc imo terceiro) sa lário proporcional , férias
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o
FGTS; e

IV- ao final da vigência do Contrato, incluídas suas eventuais prorrogações,
para o pagamento das demais verbas descritas no caput.

PARÁGRAFO SÉTIMO- A hipótese prevista no inc iso IV do Parágrafo
Sexto desta Cláusula não se aplica caso seja pactuado novo contrato,
contiguamente, com a mesma empresa e com o mesmo objeto.

(J.J
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PARÁGRAFO OJTAVO- Oco rrendo a situação prevista no Parágrafo
Sétimo desta Cláusula, poderão ser liberados à empresa os valores
depositados referentes ao lucro e à taxa de administração. O remanescente
dos valores deposi tados passará a se vincular ao novo contrato.
PARÁGRAFO NONO- Se houver redução do objeto contratado no curso
do Contrato ou em razão de ce lebração de novo contrato. os depósitos
correspondentes à redução promovida serão liberados na forma prevista no
inciso ITJ do Parágrafo Sexto desta C láusu la.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá apresentar ao
Gestor do Contrato so li citação para pagamento direto aos traba lhadores,
acompanhada da comprovação da ocorrência dos eventos mencionados no
caput, em até 20 (vi nte) dias antes da data prevista em ato normativo ou no
Contrato para o pagamento das referidas verbas. bem como de li sta em
formato definido pelo SENADO, contendo dados relativos ao pagamento
dos empregados.

IA CONTRATADA será informada de eventuais inconsistências nos
dados para pagamento em até 5 (cinco) dias corridos antes da data prevista
em ato norm ativo ou no Contrato para a quitação das referidas verbas.
li
Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja
responsabilidade de informação seja da CONTRATADA, o SENADO não
efetuará o pagamento direto aos trabalhadores, cabendo à CONTRATADA
efetuá- los dentro dos prazos legais e/ou contratuais, nos termos do Parágrafo
Décimo Segundo.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O prazo previsto no Parágrafo
Décimo não exime a CONTRATADA da responsabilidade de observar os
prazos lega is, que prevalecem sobre os contratuais. para pagamento das
verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Na hipótese de inobservância do
prazo previsto no Parágrafo Décimo, ou caso o prazo legal para pagamento
seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a CONTRATADA quitar as verbas
trabalhistas e/ou previdenciárias no prazo lega l e so li c ita r a liberação do
respectivo valor ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCJMO TERCEIRO - Os valores provisionados serão
Iiberados à CONTRATADA , em até I O (dez) dias úteis a contar da
apresentação dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que
trata o caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Ao final da vigência contratua l, o
sa ld o existeme no DGBM somente será liberado à CONTRATADA após a
comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias ap li cadas, em até
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SENADO FEDERAL
90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual, mediante
homologação e/ou instrumento equivalente emitido pelo sindicato da
categoria correspondente aos serviços contratados.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- Os valores depositados em garantia
serão remunerados pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de
cooperação firmado com a Instituição Financeira, sempre escolhido o de
maior rentabilidade.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - O Senado Federal poderá negociar
com a Instituição Financeira, caso haja cobrança de tarifas bancárias, a
isenção ou redução das referidas tarifas para implementação e manutenção
do DGBM.
I - No caso de haver cobrança de tarifa bancária, os recursos atinentes a
essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM .

PARÁGRAFO ÚNICO- Em razão da alteração mencionada no caput da presente Cláusula,
ficam renumeradas as Cláusulas Quinta à Décima Quarta do Contrato n° O13/2014, passando
a vigorar como Cláusulas Sexta à Décima Quinta.

CLÁUSULA QUINTA
Fica alterada a CLÁUSULA SEXTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO do
Co ntrato n° O13/2 014, mediante a modificação do inciso I do Parágrafo Quarto e a inclusão do
Parágrafo Nono, com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEXTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO QUARTO-( ... ):
I - prova de quitação da folha de pagam ento específica deste Contrato,
relativamente ao período constante do documento fiscal apresentado, a ser
emitida pela Instituição Bancária que efetuar o crédito em conta corrente dos
empregados dos valores referentes tanto à remuneração mensal quanto ao
13° (décimo terceiro) salário, quando for o caso de pagamento deste pel a
CONTRATADA , contendo o nome do funcionário e o valor do crédito
promovido;
( ... )

PARÁGRAFO NONO- Os valores provi sionados em DGBM, previstos na
Cláusula Quinta, serão liberados à CONTRATADA, no prazo de até I O
(dez) dias útei s a contar da apresentação dos documentos que comprovem a
quitação das verbas de que trata o caput des ta Cláusula.c}--'
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CLÁUSULA SEXTA
Fica alterada a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES do Contrato
n° O13/20 14, med iante a nova redação dos quadros constantes do Parágrafo O itavo e a
inc lusão do Parágrafo Décimo Sétimo, com a conseq uente re nu meração dos de mais:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
( ... )

PARÁGRAFO OITAVO-( .. .)

ITEM
I

2

3
4
5

6
7
8

ITEM

9

lO
li

GRAU I
0,2% (dois décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de apresentar as esca las de se rv iços e o calendário de
manutenção preventiva.
Deixar de observar as dete rmin ações do SENADO quanto à
perm anê nc ia e c ircu lação de seus e mpregados nos prédios, po r
ocorrência.
Deixar de mante r se us emp regados identificados. uniformi zados e
ca lçados adequad amente, por empregado e po r oco rrê ncia.
Deixar de manter a di scipl in a nos loca is dos serviços e não retirar o
empregado co m conduta ju lgada inconven ie nte, por empregado e por
dia .
Deixar de apresentar cóp ia aute nticada das alterações contratuai s.
quando rea lizadas, por ocorrência.
Ve icu lar publicidade acerca do serviço a que se refere o prese nte
contrato. sem auto rização prévia do SENADO. po r ocorrênc ia.
Deixar de manter durante a exec ução deste contrato as condições que
ense jaram sua contratação. por dia.
Deixa r de providenciar a abertura da conta bloqueada para
mo vim e ntação - DGBM - e/ou atrasar o enVIO dos cá lculos
mencionados no caput da C láusula Sexta. no prazo previsto. por dia.
GRAU 2
0,4 'Yt, (quatro décimos por· cento)
INFRAÇÃO
De ixa r de cumprir orientação do gestor qu a nto à execução dos serv iços
previ stos de manutenção, operação e programação do PABX Ericsson
MX-ONE e MD -1 1O por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de reg istrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades ver ificadas na execução dos se rviços. por ocorrência.
Dei xar de substituir o em pregado por outro que atenda às mes mas
qualificações co m relação ao substituído. quando so licitado pelo gestor
des te contrato , po r ocorrência.

------------------------------------ au
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ITEM

12
13
14

15

ITEM
16

17
18

ITEM
19
20

21
p

A

GRAU 3
0,8% (oito décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir as ex igênci as re lativas à higiene e seguran ça do
trabalho e as normas discip li nares e ori entações de segu rança e de
prevenção de in cêndios. por oco rrência .
Atrasar o u deixar de executar, injustificadamente. serv iço especificado.
por ocorrência.
Deixar de fornecer peças, mate ri al de consumo o u co mpo nentes de
reposição novos e ge nuínos. para a necessária execução dos se rviços.
Devolver em atraso os cartões eletrônicos ou peças da plataforma MXONE/ MD-1 I O retirados para manutenção externa no prazo co ntratu a l.
A cada período de I O dias corridos de inadimplemento dessa ob ri gação
será ap licada a multa acumu lativa como l"i:xada nesta co ntratação.
GRAU 4
I ,6'Y., (um inteiro e seis décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de manter equ ipe técnica. nas quantidades necessa' n. as e
adequadas ao cumprimento de todas as ta rdas. o bedecida a abrangê nc ia
do serviço , inclus ive a equ ipe técnica mínim a estabe lec ida, por
empre2.ado e por ocorrênc ia.
Deixar obse rva r a legi s lação trabalhista e previdenciária. por
empregado.
Deixar de efetuar o pagamento dos va lores já receb idos e não pagos aos
trabalhadores para fins ele depósito no DGBM , por dia .
GRAU 5
3,2% (três inteit·os e dois décimos pot· cento)
INFRA ÇÃO
Interromper a realização dos serviços. por dia de paralisação.
Deixar de efetuar o pagamento de seguros. e ncargos fiscais e sociais.
bem ass im quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relac ionadas à
execução deste contrato, por dia.
Co ntra tar empregados que sejam cônjuges, companh e iros ou parentes
até o 3° gra u, na linha reta ou co late ral. po r co nsangu in idade o u
afinidade. dos Senadores e se rvido res oc upantes de cargos ou funções
comissionadas ele direção, na forma do Ato da Co mi ssão Direto ra elo
Senado Fecleraln° 05/20 11 e Decreto 11° 7.203. de 20 10 .

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Ao final da vigência contratual e
após quitadas todas as ve rbas trabalh istas e previdenci árias, incluindo as
rescisórias, have ndo sa ldo existe nte no DGBM, este poderá ser utilizado
para pagamento das penalidades contratuais, observado o Parágrafo Déc imo
Sexto.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Não ocorrendo qu itação da multa,

na forma dos Parágrafos Décimo Sexto e Décimo· Sétimo, se1·á o
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remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado
judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA
Fica incluído ao presente Termo Aditivo o ANEXO I - AUTORIZAÇÃO PARA
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPÓSITOS EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA
MOVIMENTAÇÃO- DGBM, o qual deverá ser entregue devidamente assinado juntamente
com esse instrumento.

CLÁUSULA OITAVA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original e do
Primeiro ao Terceiro Termos Aditivos, não expressamente alteradas por este Termo .

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem .

Brasília-DF,

J2]_ de _

_..1+'L~L....ilk
~:..__- de 2017.

n_n~

JtA~BKA

DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

~'
CHRISTINA LEMES DE DEUS
MBA TELEINFORMÁTICA LTDA- EPP.

st munhas:

Z

1
~
_/i r. 1M~DcoN
I

-
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ANEXO I
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPÓSITOS
EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO- DGBM

AUTORIZAÇÃO

Em cumprimento ao Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal n° I I, de 20 17, o qual tomei
conhecimento, AUTORIZO a União, representada pelo SENADO FEDERAL, inscrito no
CNPJ sob o no 00.530.279/0001-15 , situado na Praça dos Três Poderes. Brasília-DF, a utilizar
os Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação - DGBM , para provisionar os
valores para pagamento das férias, de 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13° (décimo
terceiro) salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos previdenciários, multa
sobre o Fundo de Garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas rescisórias devidas aos
trabalhadores encarregados da execução do objeto do Contrato n° O13/20 14, as quais serão
deduzidas do valor mensal a ser pago diretamente a esta CONTRATADA.
Estou ciente de que os depósitos acima citados serão efetuados conjuntamente com os va lores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, no
mesmo percentual constante da minha proposta, conforme previsto na norma referenciada.
Autorizo também o SENADO FEDERAL a ter acesso aos saldos e aos extratos re lativos aos
valores do DGBM, bem como a efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e
previdenciárias, e, nas condições contratuais, de penalidades administrativas, por meio do
sa ldo existente no DGBM.

EMPRESA : MBA TELEINFORMÁTICA LTDA- EPP.
CNPJ: 05 .769.362/0001-65

CHRISTINA LEMES DE DEUS
CPF: 624.254.551-91

Ir
*
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