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SENADO FEDERAL
CONTRATO N°

OO6 5

2 O1

.1

Que eulre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
inlermédio do SENADO FEDERAL e, do oulro, o
SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
SENAC/ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL, para a preslação de serviços de BuO.1
para a realização de recepções oficiais e institucionais.

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 pelo seu Diretor-Geral, LUIZ FERNANDO
BANDEIRA DE MELLO FILHO, e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL - SENAC/ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, com sede na Av. Ayrton
Senna, n° 5.555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ-MF nO 33.469.172/0001-68,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. ANTÔNIO JOSÉ
DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS, CI. 655276-4, expedida pelo IFP/RJ, CPF
n°. 014.706.557-72, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de inexigibilidàde de
licitação, com base no caplil do artigo 25 da Lei 8.666/93 reconhecida pelo Senhor DiretorGeral Adjunto, 11. 94, e ratificada pelo Senhor Diretor-Geral do Senado Federal, à fl. 94 do
Processo nO 00200.0 I 0581 /20 14-45, incorporando a este instrumento a proposta apresentada
pela CONTRATADA, fls. 18/2 1, o projeto básico de fls. 1/17, sujeitando-se as partes às
disposições da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, dos Atos nOs 24/1998 e 10/2010, todos
da Comissão Diretora do SENADO, e das Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de Buffet para a realização
de recepções oficiais e institncionais, durante 12 (doze) meses consecntivos, de acordo
com os termos e especificações constantes deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - A prestação de serviços de refeição dar-se-á no Restaurante Escola
SENAC (Restaurante dos Senadores) no Senado Federal, localizado no térreo do Bloco "B"
do Anexo \I ou em outros locais nas dependências exclusivamente da Instituição, no âmbito
de uma das Unidades Gastronômicas do SENAC, desde que previamente acordado entre as
partes e intermediado diretamente pelo gestor do Acordo de Cooperação 000 I/20 11, e em
conformidade com as especificações, quantidades e demais exigências definidas neste
Contrato, para atender aos integrantes de comitivas parlamentares nacionais e estrangeiras,
autoridades dos Três Poderes da República, palestrantes e demais convidados do SENADO.
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;

11 -

apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;

IH - efetuar o pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução deste contrato, inclusive os produtos necessários à execução de
serviços, locomoção, seguros de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos,
relativos à execução dos serviços e aos empregados;
IV - 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;

V - manter preposto para este contrato que irá representá-Ia sempre que for necessário;
VI - Cumprir todas as orientações do gestor para o fiel desempenho das atividades
especificadas e sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade
encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos que
lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

VII - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho de que venham a ser vítimas
seus empregados, quando em serviço;
VIII - Abster-se de quaisquer iniciativas que impliquem ônus para o Senado Federal, se não
previstas neste instrumento ou expressamente autorizadas;

IX - Responsabilizar-se, após a realização de cada evento, pela manutenção, conservação e
limpeza dos locais utilizados;
X - Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como: detergente
com alto poder bactericida, ação fungicida e propriedade germicida, para obter a mais ampla
higienização do ambiente, equipamentos e utensílios da cozinha, bem como das mãos dos
funcionários que manipulam os alimentos;

XI - Responsabilizal~se, no que diz respeito a seus empregados, pela alimentação, transporte,
atendimento médico ou outro beneficio de qualquer natureza, ficando tais encargos por conta
da CONTRATADA de acordo com a legislação em vigor;
XII - Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a
execução dos serviços em si, providenciando para que todos cumpram as normas internas
relativas à segurança do SENADO;
XIII - Remover, após a realização de cada evento, em recipiente fechado, o lixo resultante de
suas atividades;
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SENADO FEDERAL
XIV - Facilitar a fiscalização procedida pelos órgãos competentes no cumprimento de
normas, cientificando ao SENADO do resultado das inspeções;
XV - Indicar preposto, em cada evento, para supervisionar a execução do serviço e
providenciar, quando necessário, a imediata substituição de quaisquer itens;
XVI - Conservar, por sua conta e risco, os estoques de gêneros alimentícios e materiais
necessários à execução dos serviços;
XVII - Manter as câmaras frigoríficas permanentemente em condições adequadas de higiene
e arrumação, armazenando os alimentos em recipientes adequados;
XVIII - Comunicar ao SENADO toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na
execução do serviço;
XIX - Custear análises microbiológicas se for detectado qualquer tipo de irregularidade nos
alimentos fornecidos;
XX - Zelar pelo cumprimento das normas vigentes relativa à saúde dos funcionários, em
especial as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego n° 4 (Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e nO 7 (Programa de
Controle Médico de Saúde Operacional).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á e zelará pela
conservação das instalações, móvei s, equipamentos e utensílios de propriedade do SENADO,
devendo assinar termo de responsabilidade, pelo qual se obrigará a conservá-los em bom
estado até o final da vigência do contrato;
I - Caso o gestor considere que as instalações, móveis, equipamentos e utensílios de
propriedade do Senado Federal não estão em bom estado de conservação, ou nos casos de
extravio dos referidos itens, a CONTRATADA deverá efetuar a reparação ou substituição por
outros de mesma especificação, às próprias expensas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato, sem prejuízo de outras sanções de cunho legal;
PARÁGRAFO QUARTO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autori zação específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei nO 8.078, de II de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
SENADO
O SENADO obrigar-se-á a:
I - Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços contratados;
11 - Solicitar, por escrito (Ordem de Serviços), os serviços com antecedência mínima de 48
(qual'enta e oito) hOl'as à l'ealização do evento. Entretanto, em casos excepcionais e
previamente acordados com a CONTRATADA, o pedido poderá ser efetuado em prazos
menores;

lU - Cumprir os prazos de pagamento estipulados neste instrumento e na legislação;
VI - Fiscalizar a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços serão solicitados à CONTRATADA por meio de Ordem de Serviços e com
antecedência mínima de 48 (qual'enta e oito) hOl'as à l'ealização do evento. Em casos
excepcionais e previamente acordados com a CONTRATADA, o pedido poderá ser efetuado
em prazos menores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o
disposto nos Anexos 2 e 3, deste Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os eventos que não forem realizados em unidades pedagógicas
e gastronômicas do SENAC no SENADO terão um acréscimo de 25% em seu valor.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários
discriminados no Anexo I, conforme proposta da CONTRATADA de fls . 18/21, não sendo
permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ 75.523,75 (setenta e cinco mil, quinhentos c vinte e tl'ês l'eais e setenta e cinco
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita

Senado Federal I Praça dos Três Poderes I Via N21 Unidade de Apoio 11 1CEP 7016S·WO I Brasflia·OF
Telefon e: +55 (61) 3303-41041 s...1.dconsccxC@senado.gov.br

Processo nO 00200.010581/2014-45

SENADO FEDERAL
execução deste contrato, e prevendo possibilidade constante do Parágrafo Segundo da
Cláusula Quarta.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor a ser efetivamente pago pelo Senado Federal , nos
termos do Anexo I, corresponderá ao valor total indicado na modalidade da solicitação de
serviço, que deverá ser calculado utilizando-se o preço por pessoa presente ao evento ou pelo
número repassado à CONTRATADA, pelo gestor, por escrito, se inferior ao nlimero de
presentes no dia, com exceção se a comunicação de decréscimo de comensais se der até 48
horas antes do evento, quando o pagamento se dará pela quantidade por último informada, ou
se excedente pagar-se-á conforme informado neste parágrafo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuar-se-á, após cada evento, por intermédio
de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 9 (nove) dias úteis,
ressalvada a hipótese prevista no § 3° do ar!. 5° da Lei nO 8.666/1993, a contar do recebimento
do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a discriminação do objeto, devidamente atestado
pelo responsável do órgão demandante e ratificado pelo gestor do contrato.
I - A nota fiscal deverá ser atestada pelo Órgão Administrativo demandante, após a execução
do serviço. O gestor do Acordo de Cooperação 0001/20 I I deverá ser informado de eventuais
irregularidades verificadas.
11 - Havendo erro na nota fiscal , ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo nesse caso quaisquer
ônus para o Senado Federal.

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com o
documento fiscal , os comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades
previstas no ar!. 87 da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO QUINTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO - 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 terceiro desta cláusula será suspenso até que haja reparação do vício
ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do pagamento constante do Parágrafo Segundo desta Cláusula
poderá haver descontos, conforme acordo de níveis de serviços e glosas previstos na Cláusula
Décima Primeira.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO OITAVO - 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 = NÍlmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
1= i/ 365

I

= 6/ toO / 365

1= 0,00016438

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

CLÁUSULA SEXTA-DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Indice IN PC/IBGE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índ ice 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 Ílltimo período.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O arredondamento dos preços reajustados deste contrato regerse-á da seguinte forma, nOS termos do Ato do Primeiro-Secretário nO 20120 IO:
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; e
11 - quando a casa decimal imediatamente posterior à definida no inciso 1 for igualou superior
a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a cinco
permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA SÉTIMA - 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 §§ I° e 2°, da Lei
nO 8.666/1 993.
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho OI031 055140615664 e Natureza de Despesa
339039, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n.o 2014NE800606, de 23 de
setembro de 2014.
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 NONA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral promover todas as ações necessárias ao
fiel cumprimento do contrato, observado o disposto no Ato da Comissão Diretora n° 02, de
2008.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os gestores deste Contrato serão responsáveis pela
fiscalização da respectiva prestação dos serviços - verificando a sua qualidade e o
cumprimento dos termos contratuais, e, pela ratificação das notas fiscais, que deverão ser
atestadas pelo órgão demandante do Serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Cerimonial da Presidência e a Coordenação de Relações
Públicas indicarão servidor do quadro de funcionários para atuarem como gestores do
Contrato que será gerado. Esses terão a incumbência de solicitar, mediante autorização da
Diretoria-Geral, os serviços de buffet que serão fiscalizados e redimencionados;em caso de
necessidade, pela gestão do Acordo de Cooperação 0001/2011, firmado entre o SENADO e a
CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O gestor verificará o cumprimento das normas sanitárias
vigentes, em especial a Resolução RDC ANVISA n° 216/2004. Além disso, poderá enviar
notificações à CONTRATADA apontando eventuais irregularidades encontradas - as
notificações deverão ser formais e fundamentadas. Irregularidades na prestação dos serviços
poderão ensejar a aplicação das penalidades descritas na Cláusula Décima deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - 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;
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SENADO FEDERAL
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com o SENADO, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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

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 11I e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA , no caso
de ocorrências que acarretem transtornos ao desenvolvimento dos serviços, mediante parecer
fundamentado do gestor ou órgão responsável pela fiscalização dos serviços prestados, se não
for cabível sanção mais grave.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A advertência poderá ainda ser aplicada no caso de
descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
por culpa, quando não couber sanção mais gravosa.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção de advertência poderá ser aplicada conjuntamente
com a de multa .
PARÁGRAFO QUARTO - A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato,
verificado o nexo causal devido à ação ou omissão da CONTRATADA, relativamente às
obrigações contratuais, torna possível a aplicação das penalidades contempladas na legislação
vigente, bem como nas disposições previstas Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - O valor das glosas variará de acordo com a gravidade das
ocorrências, que será definida em graus, conforme as tabelas dos Parágrafos Segundo e
Terceiro da Cláusula Décima Primeira e o somatório de todas as glosas porventura aplicadas
não poderá ultrapassar 20% do valor contratado.
PARÁGRAFO SEXTO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos 11 e V desta
Cláusula, com fundamento no art. T 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;
111 - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fazer declaração falsa;
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v - cometer fraude

fiscal.

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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 OITAVO - 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 NONO - Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste contrato,
sem a prestação dos serviços, 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 Quinto.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Quarto da Cláusula Quinta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a O, I % (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Sexto.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos
§§ 4° e 5°, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das
demais sanções.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As multas previstas nesta cláusula, somadas todas
as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) de 1/ 12 avos do valor global do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos
Parágrafos Sétimo e Nono desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula
Décima Segunda, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10%
(dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO competente observará:

Na aplicação das penalidades, a autoridade

I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
Senado Fedeml I Prnça dos Tr-:s Poderes I Via N21 Unidade de Apoio 11 I CEP 70 165·900 I Urosllia- DF
Telelo nc: +55 (61) 3303-41041sadconsccxc@senado.gov.br
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II - a não reincidência da infração;

11I - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A multa de valor irrisório poderá ser converlida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA não
tenha sido beneficiada com a conversão no curso da execução contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - 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 DÉCIMO OITAVO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS)
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no contrato, de acordo com os níveis
de serviço abaixo especificados, estando sujeita a glosas pelo descumprimento do acordo de
Níveis de Serviços (ANS).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os níveis de serviço apresentados neste ANS têm como
função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados
durante a contratação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A verificação das ocorrências por parte do Gestor sujeitará a
contratada à aplicação de glosa nos pagamentos a cada evento. O valor da glosa será
calculado em função do grau de ocorrência, de acordo com a tabela abaixo:
GRAl
1
2
3
4
5

CORRESPONDÊNCIA
I% do valor do evento contratado
2% do valor do evento contratado
4% do valor do evento contratado
8% do valor do evento contratado
10% do valor do evento contratado

PARÁGRAFO TERCEIRO - A tabela a seguir descreve as hipóteses de aplicação das
glosas e o grau correspondente:

Senado Federal I Pmça dos Três Poderes I Via N2 1Unidade de Apoio 11 1CEP 70165-900 Illrnsilia-DF
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INFRAÇÃO

GRAU
ITEM

DESCRIÇÃO

I

Não observar as recomendações expressas nos seguintes trechos
deste Conlrato (por ocorrência) culminará nas penas previstas na
tabela do Parágrafo Segundo da Cláusula Décima Segunda:
- Inciso I, alíneas A, B, C, D e E do Anexo 11;
- Inciso 11, alíneas F e G do Anexo 11;
Inciso 111, alíneas B, C E D do Anexo 11;
- Inciso IV, alíneas A, B e C do Anexo 11 ;
- Inciso V, alíneas A, B, C, D, do Anexo 11;
- Inciso VI , alíneas B, C, D e F do Anexo 11;
- Cláusula Segunda, Inci sos I a XIX .

2

3

4

5

6

7

8

9

1

-

Recusar-se a executar serviço determinado pelo gestor, sem
motivo justificado (por ocorrência);
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Contrato ou de seus
anexos, mesmo que não previ stos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo gestor (por
ocorrência).
Não observar as recomendações expressas nos seguintes trechos
deste Contrato (por ocorrência) culminará as penas previstas na
tabela I:
- Inciso I, alínea F do Anexo 11;
- Inciso 11, alíneas B, C, D, E e H do Anexo 11;
- Inciso 111, alíneas A e F do Anexo 11;
- Inciso VI , alíneas A do Anexo 11.
Fornecer informação incompleta ou nociva sobre serviço ou
substituição de material (por ocorrência).
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução
complementar do gestor (por ocorrência).
Não observar as recomendações expressas nos seguintes trechos
deste Contrato (por ocorrência) culminará as penas previstas na
tabela do Parágrafo Segundo da Cláusula Décima Segunda
- Anexo I;
- Inciso 11, alíneas A e I do Anexo lI.
Utilizar as dependências do Senado Federal para fins diversos
do objeto do Contrato
(por ocorrência).
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes (por ocorrência).

I

I

2

2
2

3

3

4

'j

~ íC;~l
i.~'

Senado Fedemll Pmça dos Três Poderes I Via N2 1Unidade de Apoio 11 1CEP 70165-900 I Brnsília-OF
Tclcronc: +55 (61) 3303-41041s.1dconsecxe@scnado.go\'.br
-

~

J

'"1

'.. ;~d;'~
• (\:' " ' ç.

. !~-

'f\'J r 4~"" )

Processo nO00200.010581/2014-45

SENADO FEDERAL

10

Reprodução, divulgação ou utilização, em beneficio próprio ou
de terceiros, de quaisquer informações de que seus empregados
tenham tido conhecimento em razão da execução dos serviços
contemplados no Contrato, sem consentimento prévio do Senado
Federal (por ocorrência).

5

11

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito , OS serviços contratuais (inexecução total , por tarefa
designada);

5

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme di sposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVll do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorreI' 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, asseglll'ados o contraditório e a ampla de fesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do ar!. 79, inciso I, da Lei nO 8.666/1993 , aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do ar!. 80 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 adit ivo, observado o ar!. 57, li, da Lei nO 8.666/1993.
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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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cum primento deste contrato.
Ass im ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vi as, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem .

de 2014.
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O BANDEIRA DE MELLO FILHO
DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL
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ANTONIO JOSE DOMINGUES DE O IVEIRA SANTOS
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ANEXO 1- DA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

ItI!II1

OI

Especificações dos
Serviços c dos
cardápios dos eventos

Descrição dos
serviços

Quantidade
eslimada de
refeições/ano

Valor Unilário
do ilem (por
pessoa paro

Quantidade
Estimada
Valor tolal dos
Itens

cotaçJo)

das Unidades

Valor
Un itário
Adicional

doSENAC no

(25%)

E\'cnlos Foro

Valor Total
Adicional

Senado
(COLA!')
O serv iço de
gastronomia sero
servido lia
Restaurante-escola
Senac no Senado
Fedeml com a

Empmlado
Especial
(Tempo de
serviço: 2
horas)

Empralados
pam almoço
(Tempo de
serviço: 2
horas)

sugestão do Chcf c
aprovação da gestão
do Acordo de
Cooperação
0001120 11 ,
ut ili zando insumos
espec iais. Devcnlo
ser servidos:
-Água mineml com e
sem gás; -Suco
natural de frutas;
-Refri gerantes (três
tipo, inclusive
dietét icos)
O serviço dc
gastronomia será
composto do cardapio
que é servido no
Restaurantc-escola
Scnac no Senado
Federal pelo valor
praticado por me io de
Ac rordo de
Cooperação
0001120 11.
Dcvcr-Jo ser servidos:
-Água minem! com e
sem gás; -Suco
natural de fru tas;
-Refrigerantes (três
tipos, inclusivc
dietéticos).

O cardápio será
composto de duas

opções de entrada,
três opções de prato
principal c duas
opções de
sobremesa.

70

210

R$ 65,00

R$ 16,25

R$ 1. 137,50

R$ 13.650,00

Bebidas inclusas:
água mineral com c
sem gás, 02 opções
de suco de frutas,
refri gerantes
(nomlal e zero) e
café expresso.

O cardápio será
composto de duas
opçõcs de entrada,
três opções de prato
pri ncipal e duas
opções de
sobremesa.

105

R$ 50,00

R$ 5.250,00

Ocbidas incl usas:
água mine.rol com e
scm gás, 02 opções
de suco de frut as,
refri gerantes
(nomwl e zero) e
café expresso.

Senado Fedeml l Praça dos Três Poderes I Via N2 1Unidade de Apoio li ! CEP 70 165-900 I Bms llia- DF
Telefone: +55 (6 1) 3303-4 1041sadconseexe@scnndo.gov.br

-

Processo nO 00200.0 )058 ) /20 ) 4-45

SE NAD O FEDERAL
o serviço de bullct
será servido em
hon'trios espeç ilicos.
Caso haja a opção do

Butre!
(Tempo de

serviço: 2
homs)

O bufle! será
composto de 4
opções de salnda, 8
serviço de sclfscrv ice
opções de pmtos
110 horário de
quentes e 4 opções
Ilmcionamcnto do
de sobrcme&'\S (
Restaurante-escola
incluindo 01 opção
Scnnc no Senado
de sobremesa diel c
Fedeml, o mesmo
frul as laminadas).
também será servido
aos demais cl ientes.
Bebidas inclusas:
Deverão ser servidos: água mineral com c
-Água mineml com e sem gás, 02 opções
sem gás; -Suco
de suco de frutas,
refrigerantes
natum! de (mIas;
-Rclrigcmntes (três
(l1onno1 c zero) e
tipo, incl usive
café expresso.
dietéticos).
O serviço do coquetel

140

1($ 60,00

-

-

R$2 1,25

R$ 1.105,00

R$ 7,25

R$ 761,25

R$ 8.400,00

será servido no

Coquetel
(Tempo de
serviço: 2
horas)

Cont-c break
(Tempo de
serviço: 20
minutos)

Restaurante-escola
Sennc no Senado
O cardápio será
Federal. Dcver.lo ser
composto de 04
servidos :
opções de canapés
-04 (qU:lIro) tipos de rrios, 06 opções de
salgados Irios;
can:lpés assados, 03
-06 (seis) tipos de
tipos de canapés
sa lgados assados;
fritos, 02 opções de
-06 (seis) tipos de
mini emprntados,
salgados fritos;
03 opções de
-02 (dois) tipos de
canapés.Bebidas
pclit gournlet;
inclusas: água
-03 ( I n.~) tipos de
mineral com e sem
gás, 02 opções de
pe!i! lour,
-Água mineml com e
suco de frutas e
sem gás; -Suco
refrigerantes
IHltmal de frutas;
(nonnal e zero)
-Refrigemntes (Irês
lipo, inclusive
dietéticos).
O serviço de coOre
O cardápio será
break será sen·jdo 110
composto de 03
Restaurante-escola opções de salgados,
p:lo de queijo, 02
Sennc no Senado
Fedeml
opções de min i
-03 (Irês) tipos de
sandulche, 02
salgados: coquetel
opções de bolo, 03
(folhado, assado,
opçõcs de frutas
clOissanl etc);
laminadas.
-pão de queijo;
-02 (dois) tipos de
Dcbidas inclusas:
miniss.1nduiche;
água mineral com e
-02 (dois) tipos de
sem gás, OI opçi'lo
bolo;
de suco de frutas,
refrigerantes
-Água mineral com c
sem gás;
(nomml e zero), 03
-Suco natural de
opções de chá
frutas;
nacional, ca Cé,leite

52

140

R$ 85,00

R$ 11 .900,00

280

R$ 29,00

R$8. 120,oo
105

J r{~!I.>
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-Rcfrigcmlltes (três
tipo, inclus ive
dietéticos).

(q uente e frio)

-C há (Ires

\'ariedadcs).
- café,
-Leite quente c fri o;
-Chocolate quente;
-Frutas (três tipos).

O serviço de
refeições
simpli licadas será
serviço no

Refeições
simpli ficadas
(Tempo de
serviço: 30
minutos)

Rc.staumntc-escoln
Srnac no Senado
Federal. Deverão ser
servidos:

-Omeletes.
-Sa nduíches frios ou
quentes;
-Água mineml COII\ c

sem gás;
-Suco natuml de
frutas;

-Refri gerantes (três
tipo, inclusi\'e
dietéticos)

O cardâpio será

com poslo dcO I
opção de torta
salgada, 02 opções

de min i sanduíche
(quente ou fri o), 02
opções de fOlI as
laminadas. Ucbidas
inclusas: águo
mineral com c sem
gás, 02 opçOcs de
suco de fruta s,

.
1050

R$ 24,00

.

R$ 25.200,00

refrigerantcs

(nonnal c zero) e
café expresso.
Vnlor tol AI
Total Geral

RS 72. 520,00

RS 3,003,75
RS 75.523,75

* As opções de cardápio scrão sugeridas pelo Chef de acordo com cada ocasião c aprovadas pela gestão do Acordo de
Coopcração 000112011, sem prejuízo de análise pelos gestores designados.
'* * Caso o serviço ocolTa fora das unidndes pedagógicas e gastronômicns do Senac 110 Senado Federal, será acrescido 250/0
ao valor do evento.
*** a tabela, acimn, foi aprescntada pelo SENAC ao Senado Fcdern) cm consulta do intcresse cm participar de celebrnção
contrntual dc scrviços de gastronomia.

>- } .
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ANEXO 2 - DAS EXIGÊNCIAS BÁSICAS QUANTO Á EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
I.

Da Apresentação dos Funcionários
a) A CONTRATADA indicará, entre os funcionários que trabalharão em cada
evento, um preposto para supelvisionar a execução dos serviços e providenciar os
ajustes que se verificarem necessários.
b) Os funcionários deverão apresentar-se devidamente asseados, com cabelo curto ou
preso, barbeados, bem como com unhas aparadas e limpas.
c) Os cozinheiros, confeiteiros e ajudantes de cozinha, além de uniformizados, para
maior higiene no manuseio dos alimentos, deverão trabalhar com a cabeça
devidamente coberta, utilizar luvas e máscaras descartáveis, avental de napa e/ou
pano (sendo obrigatório o uso de avental de pano junto ao fogão), além de bota de
plástico.
d) Os funcionários deverão utilizar para sua assepsia, no local do trabalho, sabão
bactericida fornecido pela CONTRATADA.
e) Os funcionários deverão se conduzir de modo conveniente e compatível com o
exercício das funções que lhe forem atribuídas.

f) A CONTRA TA DA deverá substituir qualquer empregado que não atenda às
exigências contratuais ou cuja conduta seja inconveniente ou incompatível com o
exercício das funções que lhe forem atribuídas.
11.

Do Preparo dos Alimentos
a) No quadro de funcionário a CONTRATADA deverá manter nutnclOnista
certificado(a) por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação, com registro no Conselho Regional de Nutrição, que supervisionará a
elaboração dos cardápios e o preparo dos alimentos em todas as fases do
processo produtivo, de acordo com as normas legais em vigor.
b) Os alimentos deverão ser preparados na cozinha da CONTRATADA, com a
utilização de matéria-prima e insumos de primeira qualidade, sendo admitida a
utilização de alguns produtos semielaborados considerados essenciais ao
processo.
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c) No preparo dos alimentos que não forem servidos frescos ou in natura, deve-se
adotar, obrigatoriamente, o método Cook-Chill, consistente em resfriar ou
congelar rapidamente os alimentos, logo após a cocção, com o propósito de
evitar a proliferação de bactérias e a contaminação e de preservar as qualidades
nutritivas.
d) O transporte das matérias-primas, insumos e produtos semielaborados deverá ser
realizado em veículo apropriado, devidamente higienizado e climatizado. Os
gêneros alimentícios - dependendo de sua natureza - deverão ser
acondicionados separadamente em recipientes térmicos hermeticamente
fechados.
e) Os funcionários do da CONTRATADA deverão empregar hipoclorito de sódio,
ou produto equivalente, para a assepsia das verduras e frutas a serem usadas no
preparo dos alimentos.

f) Os alimentos preparados deverão obedecer, em todas as fases, as técnicas
corretas de culinária, serem saudáveis e adequadamente temperados, respeitando
as características próprias de cada ingrediente, assim como os diferentes fatores
de modificação - fisico, químico e biológico - no sentido de assegurar a
preservação dos nutrientes.
g) Os alimentos preparados para determinado evento e faturados em nome do
Senado Federal deverão ser consumidos no próprio evento ou, no caso de
eventual excedente, deverão ficar aos cuidados da CONTRATADA para a
destinação que por ela venha a ser definida.
h) Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pela empresa não poderá ser
reutilizado no preparo das refeições a serem servidas nos eventos organizados
pelo Senado Federal ou no cardápio do dia seguinte.
i)

IH.

A CONTRATADA deverá observar rigorosamente a legislação sanitária e as
normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho
emanadas pelos órgãos pliblicos competentes.
Dos Alimentos

a) A quantidade a ser servida deve estar adequada ao nlimero de convidados; não
deve, portanto, ser excessiva, tampouco denotar escassez, sobretudo para os
convidados servidos por liltimo.

J
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b) O cardápio deverá conter a descrição dos pratos, de forma que o consumidor
saiba de fato, o que está pedindo;

c) Os alimentos devem estar harmoniosamente dispostos nas travessas e bandejas,
inclusive no que se refere à di stribuição de cores; certa originalidade na
decoração das travessas, sem exageros ou elementos que possam causar mal
estar ao consumidor. Os molhos podem ser servidos separadamente.

d) O sabor dos pratos é elemento essencial; não deve ser excessivamente
temperado, nem insosso. Os produtos utilizados devem ser, tanto quanto
possível , frescos e naturais, devendo ser evitados, por exemplo, enlatados,
corantes e aromatizantes químicos e sabores artificiais.
c) Por solicitação do gestor, todo fornecimento de alimento e/ou bebidas, em

qualquer modalidade, deverá prever a possibilidade de adequação do cardápio
para casos de restrição alimentar.

I) Os alimentos devem ser compatíveis, em termos de qualidade e refinamento,
conforme os fornecidos por meio do Acordo de Cooperação n° 0001/20 I I. Os
salgados devem ser bem recheados, as sobremesas devem ser requintadas, as
frutas, verduras e legumes devem estar frescas, bem lavadas e apresentar aspecto
agradável (sem manchas, buracos, ou amassados). A qualidade dos alimentos
será verificada e testada pelo gestor, detectado qualquer imperfeição, uma vez
reprovada, sujeitará ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
às sanções administrativas previstas nos Capítulos XI e XII deste Termo de
Referência, além de eventual glosa de parte do valor da fatura por ela
apresentada, quando se verificar ser o caso de inexecução parcial do objeto.

IV.

Das Mesas
a) As mesas deverão estar impecavelmente dispostas: toalhas e guardanapos bem
passados, pratos, copos, talheres e demais apetrechos (castiçais, velas, sopeira,
entre outros) de primeira linha e perfeitamente limpos, colocados com
espaçamento e alinhamento precisos.
b) As toalhas e sobretoalhas podem ser substituídas por jogo americano, a critério
do gestor e previamente acordado com a CONTRATADA. Na arrumação dos
b/lJfels, deve ser considerada a relação entre os tipos de pratos colocados
próximos entre si.

r 'Y\-J
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c) Caberá à CONTRATADA a montagem das mesas a serem utilizadas em todas
as modalidades.
V. Do Material
a) Os guardanapos deverão ser lisos, em algodão de primeira qualidade, ou a
pedido do gestor em linho, damasco.
b) As louças (pratos de mesa, sobremesa e pão, xícaras de café, chá e cOl1sommé,
pires) deverão ser em porcelana branca, fina, lisa, com friso(s) discreto(s).
c) Os copos de mesa deverão ser de vidro fino transparente, incolor e liso para uso
diário. Excepcionalmente, para os empratados especiais poderão ser sol icitada,
pelos gestores, louça em cristal transparente, incolor e lisa, sem ornamentos
excessivos.
d) A CONTRATADA deverá fornecer todo o material necessário para a execução
dos serviços.
VI. Dos Serviços
a) O serviço, particularmente em Refeições à la carte, deve ser dividido por áreas,
de forma a assegurar que todos os convidados sejam servidos em igual nÍlmero
de vezes de cada prato ou bebida.
b) Todos os preparativos necessários devem estar concluídos no horário marcado
para a realização do evento, evitando-se atrasos e outros transtornos.
c)

Devem ser rigorosamente obse1vadas as quantidades, variedades e sequências
descritas para cada tipo de serviço apresentado neste termo.

d) Deve haver quantidade de mailres, garçons e equipe de cozinha suficiente para o
perfeito atendimento dos convidados, em função do nÍlmero destes e da
modalidade do evento.
e) Mailres e garçons devem movimentar-se com eficiência, segurança e discrição.
Não devem conversar entre si; seus movimentos, ao servir e retirar os pratos,
devem ser harmoniosos e coordenados entre si; atenção deve ser dada,
igualmente, a sua movimentação e postura durante os serviços volantes.
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I)

Os serviços devem ser prestados durante tempo razoável, de acordo com a
modalidade servida, tendo-se especial atenção ao tempo mínimo estipulado na
Cláusula Quarta deste Contrato.
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ANEXO 3 - DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS QUANTO À COZINHA
A CONTRATADA deverá realizar o preparo dos alimenlos em suas próprias
instalações, para desempenhar a contento as suas obrigações contratadas, dispor, no
mínimo, dos seguintes equipamentos:
1) Sistema Cook-Chill:
a.

Forno combinado;

b. Ultra CongeladorlResfriador;
c. Câmara de estocagem;
2) Câmara fria ;
3) Sistema de exaustão
4) Máquina de lavar louças industrial.
Os itens de cozinha acima relacionados são considerados essenCiaiS para
preservar o padrão de qualidade esperado dos alimentos. São itens que permitem
imunizar os alimentos contra a ação de agentes infectantes (biológicos, fisicos ou
químicos) - sistema cook-chill, seladora à vácuo -, preservar suas qualidades naturais
contra a deterioração pelo tempo - câmara fria - e manter a temperatura adequada dos
alimentos após a cocção - estufa quente com sistema de termostato.
Quanto à máquina de lavar louça industrial, entende-se que ela é imprescindível
para manter a máxima higiene dos utensílios de cozinha utilizados na elaboração de
alimentos, uma vez que seu sistema de aquecimento da água promove uma lavagem
mais higiênica do que a lavagem manual. Isso porque ela utili za água muito quente,
entre 50° C e 70° C, elimina os germes e bactérias, esterilizando as louças, ao passo que
as esponjas utilizadas na lavagem manual acumulam tais micróbios.
Quanto ao sistema de exaustão, seu escopo é promover a remoção e o tratamento
dos vapores e gases decorrentes do processo de cocção dos alimentos, mantendo o
ambiente da cozinha livre de fumaça e odores, que, pOlventura, possam contaminar ou
interferir negativamente no sabor das refeições.
Ressalte-se, ainda, que essas exigências, somadas às Exigências Básicas quanto
à Execução dos Serviços, têm o objetivo de manter um padrão mínimo e aceitável na
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qualidade das refeições objetivadas pelo Senado Federal aos seus convidados, conforme
constatado pela experiência dos órgãos técnicos desta Casa Legislativa.
Destarte, a Administração tem extremo interesse - maior que em outros
contratos geralmente celebrados pelo Poder Público - na execução perfeita do serviço
de buffel por ocasião da realização de cada evento, na medida em que a aplicação de
sanção administrativa não irá restaurar a imagem do órgão quando manchada pelo
fracasso dos serviços prestados.
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