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Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro, a
empresa GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM
LTDA- ME., para a prestação de serviços continuados
de gerenciamento de Jesíduos sólidos urbanos não
perigosos, gerados nas dependências do Senado
Federal , abrangendo as etapas de coleta, transp01te,

transbordo, tratamento e destinação ou disposição final
ambientalmente adequada.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
no 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e
a empresa GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA- ME., com sede na Rua 5,
Chácara: 116, Lote: lE, Sala: 513, Ed. Vogue Vicente Pires, CEP: 72.006-180 - Brasília/DF,
telefone n° (61) 3037-8027, CNPJ-MF n° 26.452.124/0001-00, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelos Srs. PEDRO SERAFIM CAPITA SALGADO,
CI. 2.481.259, expedida pela SSP/DF, CPF n°. 008.985.061-07 e VITORKRAMER SANTANA
DE SIQUEIRA, CI. 3.037.318, expedida pela SSP/DF, CPF no 065.879.301-23, resolvem
celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO no 1O1/20 17,
homologado pelo Senhor Diretor-Geral em exerci cio, documento no 00100.155888/2017-45 do
Processo n° 00200.005039/2017-13, incorporando o edital e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, documento n° 00100.152445/2017-01 (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 da Resolução no 11 de 2017 e do Ato da DiretoriaGeral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços continuados de
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas dependências do
Senado Federal, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação ou disposição final ambientaJmente adequada, durante 12 (doze) meses
consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e doÕdital.

~
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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 - Admitir mão de obra necessária, devidamente qualificada ao desempenho dos serviços
contratados e efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim corno quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato, bem corno indenização de acidentes de trabalho de
qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos danos causados por seus empregados,
auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a terceiros;
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, aos regulamentos de segurança e disciplina
instituídos;
V -Manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI - Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços;
VII -Implantar adequadamente o planejamento, a execução e supervisão dos serviços, de forma
a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre todas as dependências do SENADO em perfeita ordem;
VIII - Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, com observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar a conduta
adequada na utilização dos materiais, equipamentos, fenamentas e utensílios;
IX - Comunicar ao responsável pela fiscalização do SENADO, por escrito, qualquer
anormalidade, bem como atender prontamente o que lhe for solicitado e exigido;
~
X -Responsabilizar-se por prejuízos causados ao SENADO, em vütude do descumprimento de
sua parte das condições constantes deste contrato;
XI- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços;
XII -Responder pela violação, por si, seus empregados ou prepostos, das leis, regulamentos ou
posturas aplicáveis aos serviços;
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XIII - Apresentar a Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados no mês anterior,
devidamente acompanhada da documentação comprobatória de destinação fmal dos resíduos
coletados;

XIV- Cientificar o SENADO, de imediato, acerca de qualquer alteração legal na política de
identificação das embalagens a serem utilizadas para acondicionamento dos resíduos sólidos;
XV- Fornecer, sempre que solicitado, todos os dados necessários ao controle e à fiscalização
de sua atividade;

XVI- Responsabilizar-se pela constante atualização dos dados fornecidos ao SLU/DF;
XVII - Manter durante 5 (cinco) anos, em seu poder, registros e comprovantes de tratamento
e/ou disposição final dada aos resíduos coletados e transportados;
PARÁGRAFO PRIMEmO- A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados aos equipamentos e/ou outros bens de propriedade do SENADO ou a terceiros, por
ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONfRATADA deverá permitir que suas instalações sejam
vistoriadas por equipe de técnicos do SENADO, em dias úteis e no horário comercial, para efeitos
de maior segurança quanto à qualidade dos serviços a serem prestados e quanto à destinação e
reaproveitamento dos resíduos, possibilitando o exame das instalações e também das anotações
relativas às máquinas, veículos, equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo todos os
dados e elementos referentes aos serviços, quando for solicitado;
PARÁGRAFO TERCEffiO - A CONTRATADA, na condição de autorizatário,
obrigatoriamente, deverá aplicar nos veículos cadastrados, adesivo contendo número do registro
e a data de validade da autorização.
I - Os adesivos deverão ser aplicados nas portas e no canto inferior direito do para-brisa dos
veículos e terem as especificações dos modelos do Anexo III e IV da Instrução Normativa SLU
n. 89, de 23.09.2016.

PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA deverá obedecer às normas de circulação de
veículos dispostas nas unidades destinatárias dos resíduos coletados.

resíduos~

PARÁGRAFO QUINTO - Os veículos que forem disponibilizados à coleta dos
produzidos pelo SENADO deverão atender aos limites ambientais quanto à poluição do ar e
sonora, em estrita observância à legislação pertinente.
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PARÁGRAFO SEXTO -A CONTRATADA deverá utilizar, na execução dos serviços,
apenas os veículos e equipamentos cadastrados no SLU, colocando-os à disposição da
fiscalização sempre que requisitado para vistoria.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A CONTRATADA deverá destinar os resíduos sólidos coletados
e transportados somente nos locais licenciados ou previamente aprovados pelo poder público.
PARÁGRAFO OITAVO- A CONTRATADA fica obrigada a ressarcir o SENADO, acaso
este seja autuado pelos órgãos de fiscalização por ações ou omissões relativas às obrigações
avençadas.
I - O valor do ressarcimento corresponderá ao montante indicado na autuação, que poderá ser
glosado das faturas relativas aos serviços p1·estados.

PARÁGRAFO NONO - 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 DÉCIMO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- A CONTRATADA não poderá ceder os créditos,
nem sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- 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- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
SENADO
São obtigações do SENADO:

I- Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados,
aos locais em que devam executar suas tarefas;

11 - Manter os documentos relativos à destinação final dos resíduos, pelo prazo de OS
anos:

(cinco)~

111- Fornecer todas as informações solicitadas pelos órgãos competentes, relativas à natureza, .
ao tipo, às características e ao gerenciamento dos resíduos produzidos;

IV - Permitir o acesso de agentes do Poder Público às suas instalações para verificar o
atendimento às exigências legais de gerenciamento de resíduos sólidos;
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V - Observar as normas pertinentes para acondicionamento e apresentação de resíduos sólidos
para coleta;
VI - Acondicionar os rejeitas ou resíduos indiferenciados em sacos plásticos resistentes e
fechados, preferencialmente na cor cinza;

VII - Embalar adequadamente os materiais cortantes, pontiagudos, contundentes e perfurantes,
antes do seu acondicionamento, a fim de evitar lesões e acidentes aos coletores.
PARÁGRAFO ÚNICO - Caberá ao SENADO promover, ,em conjunto com a
CONTRATADA se necessário, a segregação na origem dos resíduos sólidos similares aos
resíduos domiciliares nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais e do seu plano
de gerenciamento.

CLÁUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo o
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas dependências do
Senado Federal, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação ou disposição final ambientalmente adequada, em conformidade com o disposto
neste contrato, edital e anexos.
PARÁGRAFO PRIMEmO- O início da prestação dos serviços se dará em até 30 (trinta)
dias corridos a contar da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá efetuar a retirada dos sacos
depositados nos contêineres, no horário entre l611 e 22h, 5 (cinco) vezes por semana (segunda
à sexta), nos seguintes endereços dos Edifícios do Senado Federal:
I - Bloco de Apoio n° VII, avenida N 2;

11 - Garagem do serviço de Transportes do Senado Federal, no Setor de aragens Ministetiais
Norte;
111 - Entrada da Garagem Privativa do Anexo li do Senado Federal; e
~

IV- Na Secretaria de Editoração e Publicações- SEGRAF do Senado Federal.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os dias da semana e faixa horária de coleta, previstos no
parágrafo anterior, poderão ser alterados pelo SENADO, desde que comunicado à
CONTRATADA com antecedência de 15 (quinze) dias.

,
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SENADO FEDERAl
PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA deverá fornecer ao SENADO, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, após a retirada do resíduo sólido, a cópia do Controle de Transporte de
Resíduos (CTR) de cada coleta indicando o local de destinação final.
PARÁGRAFO QUINTO- A pesagem, assim como a comprovação dos dados a ela referentes,
será realizada na forma do artigo no 1Oda Resolução no 14 da ADASA, de 15 de setembro de
20 16 ou na forma estabelecida pelo gestor.

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
confom1e proposta da CONTRATADA, documento n° 00100.152445/2017-01 (VIA 001), não
sendo permitida em nenhmna hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados
de forma incompleta.

Item

1

Unid.

Toneladas

Quant.
Estimada

744

Especificação

Gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos não perigosos,
gerados nas dependências do
Senado Federal, abrangendo as
etapas de coleta, transporte,
transbordo,
tratamento
e
destinação ou disposição final
ambientalmente adequada.

Preço
Unit.

Preço
Total

(R$)

(R$)

202,95

150.994,80

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrmnento é de
R$ 150.994,80 (cento e cinquenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO -O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fàtura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art.
5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado à apresentação da garantia na fonna da Cláusula Nona.

ri

I- A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Nona não impede o pagamento . 1
do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no Parágrafo Nono daquela
Cláusula.

li- A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente nota fiscal/fatura ao Senado Federal
para fins de liquidação e pagamento no mês subsequente ao da prestação do serviço.
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SENADO FEDERAL
111 - A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim.
PARÁGRAFO TERCEIRO -Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
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 a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO- 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.
PARÁGRAFO SEXTO - 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= Ix N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N =Número 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 apmado:

I= i I 365

I

=

6/ 100 I 365

I= 0,00016438

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

·~

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajus.tado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do Indice INPC ou por outro indicador que venha substituí-lo.

~
(I'

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.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário no 20/2010:
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 na letra 'I' for igual ou supetior
a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em mna Ul'lidade, e quando for inferior a cinco
pennanecerá 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 II, e §§ 1o e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01031055140615664 e Natureza de Despesa 339039,
cuja nota de empenho será emitida após a disponibilização dos créditos da Lei Orçamentária de
2018 no sistema SIAFI.
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 GARANTIA

A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 7.549,74 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos temws 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 definido
pelo Ministério da Fazenda;

11 - Seguro-garantia; ou
8
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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 (dez) 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;
11 - Mu1tas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;

111 -Prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA durante a execução do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos 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 financeu·a, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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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.
li - 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- DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- 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;
li- Multa;
UI - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Administração, 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 próptia autotidade 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 contraditótio e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - Apresentar documentação falsa;

Senado Federal !Praça dos Três Poderes !Via N2 !Unidade de Apoio II !CEP 70165-900 !Brasília DF
Tokfo~' +55 {61) 3303-3036{ lioü•@<~dokg.b<

6

J
'f\ ;

r

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F97D909D001F4AEA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.171170/2017-04 (VIA 001)

Processo ll0 üü2üü.ü05039/20l7-l3

SENADO FEDERAL

11 - Fraudar a execução do contrato;
111- 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.
PARÁ GRAFO 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 prejtúzo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁ GRAFO QUINTO - A CONTRATADA estará sujeita à multa equivalente à 3% (três
por cento) sobre o valor mensal do contrato, por cada inadimplência, em caso de
descwnprimento da forma de recolhimento descrita no Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta.
PARÁGRAFO SEXTO- A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Terceiro
da Cláusula Quinta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por cento) a
0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta)
dias, observando-se os ctitérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Findo o prazo limite previsto no Parágrafo Sexto, 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
critétios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critélio,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto e Sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das
demais sanções.
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PARÁGRAFO NONO- O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Nona sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do 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 Nona.
PARÁGRAFO DÉCIMO -As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o má-ximo de 15% (quinze por cento) do va!or
referente a l/12 (um doze avos) do valor total anual do contrato, ressalvadas as hipóteses
especiais dos Parágrafos Segundo e Quarto desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁ GRAFO DÉCIMO SEGUNDO- 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 TERCEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - Os ptincípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

11 - A não reincidência da infração;
111 - A atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comtsstva;
IV -A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - A não existência de efetivo prejuízo material à Administração.

PARÁGRAFO DÉCiMO QUARTO - A muita de vaior irrisótio poderá ser convertida em
pena de advetiência, a ctitério da autoridade competente-:PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dei
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décimo Terceiro.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO -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 SÉTIMO - Não ocorrendo quitação da multa, na fonna do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato ensej a a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei no 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 fonnalmente
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 no 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 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 aditivo, observado o art. 57, II, da Lei D 0 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 ténnino da
vigência contratual.
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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 cumprimento deste contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, ___B_ de .ffia\Wffi)hn..e de 2017.

~~~~

'f/ ILANA TROMBKA
Dm.ETORA-GERAL DO SEN

O FEDERAL

PEDRO SERAFIM C4PITA SALGADO
GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA- ME

VITO
GREEN

NA DE SIQUEIRA
CICLAGEM LTDA- ME

Testemunhas:

~k~~PL-Coordenador da COPLAC
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