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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

SENADO FED ERAL
CONTRATO No

2 0 J 8 0048

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
a empresa MAISDOISX TECNOLOGIA EM
DOBRO L TDA, para o fornecimento de appliance
de backup em disco com desduplicação, incluindo
serviços de instalação e configuração, treinamento,
garantia de funcionamento e suporte técnico 24x7.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
n° 00.530.279/0001 -15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e
a empresa MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA, com sede na AV. YOJIR.O
TAKAOKA, N° 4384, CONJUNTO 1011, 10° ANDAR - SHOPPING SERVICE,
ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA, SÃO PAULO- SP, CEP: 06.541-038 telefone
no (61) 3426-3500, fax no (61) 3426-3303, e-mail: licita@mais2x.com CNPJ-MF
n° 03.369.656/0001-74, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela
Sra. KARJNA BONER LÉO SILVA, CI. 2.330.861, expedida pela SSP/DF, CPF
n° 003.064.231-03 e pela Sra. TATIANE ARAÚJO PEREIRA, C.I. 41.644, expedida pela
OAB/DF, CPF n° 007.291.271-50, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO no 31/2018, adjudicado pelo Sr. Diretor-Executivo de
Contratações, documento n° 00100.05319112018-11, homologado pela Senhora Diretora-Geral,
conforme documento n° 00100.054747/2018-97 , do Processo n° 00200.008745/2017-17,
incorporando o edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento
n° 00100.051073/2018-79 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 n° 11 de 2017 e do Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de appliance de backup em disco
com desduplicação, incluindo serviços de instalação e configuração, treinamento,
garantia de funcionamento e suporte técnico 24x7, pelo período de 60 (sessenta) meses,
de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRTADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou dec rrentes
natureza do ajuste:
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I- Manter, durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
ll- Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;

m -

Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos SOCiaiS, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quatsquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato, cuJa inadimplência não transfere
responsabilidade ao SENADO;

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-la sempre que for necessário;

VI- Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal e/ou do Gestor do
contrato, inerentes à execução do objeto contratual;
Vll- Reparar quaisquer danos diretamente causados ao SENADO ou a terceiros por culpa

ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação
contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o
acompanhamento da execução dos serviços pelo SENADO;

vm - Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização do fornecimento
da solução e da prestação dos serviços pelo SENADO, cujo representante terá poderes para
sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessária;
IX - Consultar o Fiscal e/ou o Gestor do contrato sempre que houver necessidade de
esclarecimentos relativos ao objeto deste ajuste;
X - Submeter previamente à aprovação do SENADO, por meio do PRODASEN, e por escrito,
a solicitação de substituição de qualquer componente do objeto, defmido em sua proposta;
XI- Fornecer todos os materiais, peças e equipamentos, bem como se responsabilizar pelos
gastos relativos a deslocamentos de seus técnicos;
Xll - Responsabilizar-se única e exclusivamente por qualquer equipamento, software

ou serviço adquirido de terceiros e fornecido ao SENADO;
Xlli - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SENADO relativamente ao
objeto do contrato;

XIV - Corrigir, sem custos adicionais, os defeitos ou as imperfeições
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executados, durante a vigência do contrato ou da garantia;
XV- Seguir as instruções e observações efetuadas pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, bem
como refazer, sem ônus, qualquer serviço não executado a contento;
XVI - Garantir a execução dos serviços, sem interrupção, substituindo, em caso de
necessidade e sem ônus para o SENADO, quaisquer recursos que se façam necessários;
XVll- Entregar ao SENADO, e manter atualizada, a relação nominal dos profissionais que

atuarão nas dependências do SENADO, fornecendo o CPF, identidade e função;
XVIII - Administrar, coordenar e avaliar, sob sua responsabilidade, os profissionais
alocados aos serviços desta contratação, obrigando-se também por todos os tributos,
impostos, encargos, incluindo todo e qualquer valor rescisório, além de todas as taxas que
gravem seu ramo de atuação;
XIX - Substituir no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da
solicitação do SENADO, quaisquer profissionais alocados aos serviços desta contratação que
não sejam capacitados, que não apresentem a produtividade esperada para executar
adequadamente o serviço demandado, ou cuja atuação, permanência ou comportamento forem
julgados prejudiciais e inconvenientes à execução dos serviços ou às normas internas desse
Órgão;

XX - Responsabilizar-se por todos os atos dos profissionais alocados aos serviços desta
contratação relacionados ao manuseio de arquivos, sistemas computadorizados, software e
equipamentos do SENADO;
XXI- Reportar imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possa
comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades do SENADO; e

XXll - Elaborar e apresentar relatórios gerenciais dos serviços demandados, contendo o
detalhamento dos serviços executados e em andamento e as demais informações necessárias
ao acompanhamento e à avaliação da execução das Ordens de Serviço.

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 por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.

-p

PARÁ GRAFO TERCEffi.O -Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca
do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do S ado.
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PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros, com exceção dos previstos na Cláusula Quinta
deste contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
SENADO ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, procedimentos operacionais, entre outros, nos termos do Termo de
Confidencialidade da Informação, Anexo 4 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO- Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
DO SENADO
São obrigações do SENADO FEDERAL, além de outras previstas neste contrato ou
decorrentes da natureza do ajuste:
I - Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
ll - Comunicar à CONTRATADA todas e qumsquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento da Solução de TI;

m -

Fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à
execução dos serviços objeto deste contrato;

IV- Providenciar espaço e meios adequados no local da instalação para a eficiente prestação
do objeto, e cooperar para a manutenção de um registro de atividades no local;
V - Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer problemas observados na execução dos
serviços, para que sejam adotadas as medidas necessárias; e
VI - Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA às suas dependências,
equipamentos, softwares e sistemas de informação para a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA fornecerá, instalará e configurará os equipamentos no prazo máximo de 60
(sessenta) dias corridos, contados da assinatura deste contrato. O serviço ~
reinamento
deverá ser concluído num prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, cont do a partir da ~
assinatura do contrato.
( \._)
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ALINHAMENTO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Deverá ser realizada reunião de alinhamento para início da
execução contratual, em até 1O dias úteis após assinatura do contrato, conforme agendamento
a ser efetuado pelos Fiscais do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A reunião de alinhamento terá o objetivo de apresentar os
envolvidos, identificar as expectativas, nivelar os entendimentos a respeito das condições
estabelecidas no Contrato, Edital e seus Anexos, da dinâmica de execução das atividades, e
esclarecer possíveis dúvidas acerca da infraestrutura de TI do SENADO FEDERAL.
I - Durante essa reunião serão tomadas as providências para início da execução contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nessa reunião, a CONTRATADA deverá apresentar
oficialmente seu interlocutor (preposto) e apresentar os perfis dos profissionais da sua equipe
técnica que participarão da prestação dos serviços, bem como seus respectivos contatos telefone e e-mail.
PARÁGRAFO QUARTO- Deverão participar dessa reunião, pelo menos, os Fiscais do
Contrato do SENADO e o Preposto da CONTRATADA, sendo recomendável também a
participação de membros da equipe técnica do SENADO e da CONTRATADA que estarão
envolvidos na execução contratual.
LOCAIS DE ENTREGA, INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:
PARÁGRAFO QUINTO- Os dois equipamentos que compõem o item 1 do objeto deverão
ser entregues e instalados em dois locais:
I- Data Center principal do Senado Federal, localizado no PRODASEN- Via N2, Anexo "C"

do SENADO FEDERAL;
ll- Data Center de contingência do SENADO FEDERAL, localizado no datacenter da Câmara

dos Deputados, CETEC Norte- Via N3, Projeção L, Bloco C- Complexo Avançado.

PARÁGRAFO SEXTO- Os serviços de instalação e configuração dos equipamentos serão
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e serão executados nos locais de entrega
descritos no Parágrafo anterior.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O serviço de Treinamento será realizado em Brasília-DF,
preferencialmente, nas dependências do PRODASEN, localizado na Via N2, Anexo C do
SENADO FEDERAL.

~
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INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
PARÁGRAFO OITAVO- Para os serviços executados nas dependências do SENADO, fica
a cargo deste providenciar os recursos necessários ao bom desempenho do serviço, tais como:
local de trabalho, móveis e recursos computacionais (computadores, conexão à rede local e
licenças de softwares).
PARÁGRAFO NONO- Para os serviços executados fora das dependências do SENADO, os
recursos de hardware e software, assim como quaisquer outros necessários, são de
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo o telefone para acionamento, a interconexão
com a rede de informática do SENADO, e demais custos associados.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Os equipamentos ofertados deverão possuir todos os cabos,
trilhos, tomadas, conectares, GBIC's, drivers e softwares necessários para ligação e perfeito
funcionamento do equipamento nos ambientes do SENADO onde serão instalados.
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os serviços de instalação e configuração dos
equipamentos deverão ser realizados em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às
12h e de 14h às 18h.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- O Treinamento deverá ser ministrado em horário
comercial, de segunda a sexta-feira, no período matutino (das 8h às 12h) ou no período
vespertino (das 14h às 18h).
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Os dias e horários de execução de cada serviço serão
definidos pelo SENADO na respectiva Ordem de Serviço.
FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Antes do início da prestação de qualquer serviço, a
CONTRATADA deverá entregar relação nominal dos profissionais que poderão atuar nas
dependências do SENADO, fornecendo números de CPF, identidade e identificação do cargo
ou função.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- As Ordens de Serviço serão emitidas e controladas por
meio de sistema informatizado do SENADO, ou por correio eletrônico (e-mail), que conterá as
informações de controle, de acompanhamento da execução e do recebimento do serviço.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- Toda Ordem de Serviço deverá conter:
I - A identificação do serviço;
ll- Os prazos de início e término da execução do serviço;
6
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III- O local de execução do serviço;
IV- A discriminação do serviço a ser realizado e o conjunto de tarefas a serem executadas;
V- Os critérios e o prazo de validação do serviço pelo SENADO; e

VI- Os responsáveis por parte do SENADO (fiscal do contrato ou requisitante do serviço).
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO- O SENADO poderá, mediante informação prévia à
CONTRATADA, atualizar os itens que compõem a Ordem de Serviço, em razão de redefinição
ou implantação de novos processos e tarefas correspondentes.
RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO- Os produtos/serviços serão avaliados pelos Fiscais do
contrato para verificação da conformidade com as especificações técnicas estabelecidas.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO- Efetivada a entrega dos equipamentos, o objeto será
recebido:
I - Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da
conformidade das especificações; e

ll- Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em que
se enquadrarem no §8° do art. 15 da Lei n° 8.666/93, por comissão designada pela DiretoraGeral, no prazo máximo de 10 dias úteis após a instalação e configuração dos equipamentos,
atestando que os mesmos estão de acordo com as especificações técnicas estabelecidas e que as
demais condições contratuais foram atendidas, mediante Termo de Recebimento Definitivo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO- O aceite do treinamento será efetuado:
I - Provisoriamente, pelo órgão recebedor do serviço, para efeito de posterior verificação da
conformidade das especificações; e

11- Defmitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em que
se enquadrarem no §8° do art. 15 da Lei n° 8.666/93 , por comissão designada pela DiretoraGeral, no prazo máximo de 10 dias úteis após a avaliação e entrega dos certificados.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO- Os produtos/serviços serão recusados se forem
entregues com especificações técnicas inferiores às constantes neste contrato ou na proposta
técnica apresentada pela CONTRATADA.
I - Os Fiscais do contrato poderão aceitar produtos com especificações, qualidade e
desempenho superiores aos minimos descritos neste contrato e na proposta técnica da
CONTRATADA, desde que não comprometa a finalidade a que se destina.
~ ~
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO- Os Fiscais do contrato emitirão Termo de Recusa
em caso de verificação de erros ou impropriedades impeditivas de recebimento dos produtos
ou serviços.
I- A CONTRATADA deverá promover as correções necessárias dentro do prazo máximo
estabelecido para a entrega;
11- Caso esse prazo já tenha sido extrapolado, a empresa sujeitar-se-á às penalidades previstas
na Cláusula Décima Segunda.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Havendo alguma pendência técnica, a
Fiscalização solicitará à CONTRATADA a devida correção, sem prejuízo de eventuais
penalidades que venham a ser aplicadas.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO- Situações de exceção deverão ser avaliadas caso a
caso pelos Fiscais do contrato, definindo os procedimentos mais adequados para o seu
encaminhamento, levando em consideração a realidade e conjuntura do SENADO, a natureza
da situação e eventuais consequências positivas e negativas que possam surgir.
DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E CANAIS DE
ATENDIMENTO
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO- Das Garantias da Solução:
I- Os equipamentos ofertados deverão estar cobertos pela garantia do fabricante pelo mesmo
prazo da vigência do contrato, ou seja, 60 (sessenta) meses, contados da assi.natura do Termo
de Recebimento Definitivo, contra qualquer defeito de fabricação que a solução ofertada venha
a apresentar, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo SENADO;
11- A garantia do fabricante descrita no inciso anterior deverá ser comprovada junto ao Gestor
do Contrato na oportunidade da assinatura do instrumento contratual por parte da licitante
vencedora da licitação.
m-A CONTRATADA será responsável por garantir o pleno funcionamento e suporte técnico
da solução 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sem ônus adicionais para
o SENADO, durante o período de vigência do contrato;
IV - A garantia de funcionamento e suporte técnico incluem todas as despesas e/ou serviços
necessários para manter a solução em pleno funcionamento durante o período de vigência do
contrato; e
V- A CONTRATADA designará um profissional devidamente capacitado pelo fabricante da
solução para trabalhar sempre que houver problemas e até a solução dos mesmos, em
cumprimento às obrigações relativas à garantia descritas neste contrato, e sem custo adicional
ou despesa para o SENADO.

Qy p
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO- Dos Chamados para Assistência Técnica:

I - Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender aos chamados para
assistência técnica e realizar qualquer atendimento necessário para o perfeito funcionamento da
solução, devendo ser atendidas as seguintes condições:
a) O atendimento presencial 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana,
trezentos e sessenta e cinco dias por ano);
b) Os chamados serão registrados e deverão estar disponíveis para acompanhamento pela
equipe do SENADO, contendo data e hora da chamada, o problema ocorrido, a resolução e
data e hora de conclusão;
c) A CONTRATADA terá o prazo de 4 (quatro) horas corridas para iniciar o atendimento;
d) A CONTRATADA terá o prazo de 12 (doze) horas corridas para o término do reparo do
equipamento;
e) Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde está
instalada o equipamento; e
f) Entende-se por término do reparo do equipamento a sua disponibilidade para uso em

perfeitas condições de operação no local onde está instalado.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO- Dos Canais de Atendimento:

I - Abertura de chamado técnico através de e-mail e/ou site web e/ou canal telefônico gratuito
0800, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana; e
ll - A CONTRATADA (ou parceiro) deverá possuir e informar página da Internet onde estejam
disponíveis drivers atualizados, últimas versões do firmware e demais informações sobre
detalhes técnicos dos equipamentos, sem restrições de acesso público ou via cadastramento de
pessoas autorizadas pelo SENADO, para o acesso.

CLÁUSULA QUINTA- DA SUBCONTRATAÇÃO
O SENADO poderá, nos termos da lei, autorizar a subcontratação dos serviços de garantia de
funcionamento e suporte técnico 24x7 referentes ao objeto do contrato, desde de que tenha
autorização prévia do SENADO e os técnicos que realizem os atendimentos sejam devidamente
capacitados na solução adquirida, objetivando o bom andamento do serv1ço, mediante
justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- A justificativa deve ser detalhada e conter no mínimo :
I- Descrição dos serviços a serem executados pela subcontratada;

11 - Cópia do Contrato Social da empresa; e

III - Declaração de responsabilidade quanto à análise da conformidade documental e
habilitação da subcontratada, inclusive quanto à compatibilidade da empresa frente ao Atestado
de Capacidade Técnica apresentado, devendo a CONTRATADA zelar rigorosamente pela
execução dos serviços subcontratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer
vínculo entre o SENADO e a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsável
pelo integral cumprimento das obrigações legais e contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A CONTRATADA deverá informar previamente ao gestor
deste contrato a subcontratação a ser realizada no curso da vigência deste instrumento, bem
como qualquer substituição de subcontratada, e, se autorizadas, comprovadas com os
respectivos contratos e distratos entre as partes ou outro instrumento equivalente.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA tomará as providencias cabíveis e
responsabilizar-se-á pelo pleno atendimento, por parte das empresas subcontratadas, às
determinações do edital, do contrato e seus anexos.
PARÁGRAFO QUINTO- A CONTRATADA deverá comprovar que a subcontratada atende
às condições de habilitação, mediante a apresentação dos documentos exigidos nos itens 12.1;
12.2; letra "b" do subitem 12.3.2; 12.3 .3; letras "a.1" e "a.2" do 12.3.4 do edital, bem como
capacidade técnica compatível com o objeto da subcontratação, devendo substituir de comum
acordo com o gestor, a subcontratada que, de qualquer forma, impeça, dificulte ou prejudique
a prestação dos serviços.
PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATADA se obriga a inserir, no contrato ou instrumento
equivalente de prestação de serviços que vier a celebrar com sua eventual subcontratada,
cláusula estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do objeto
subcontratado.
PARÁ GRAFO SÉTIMO- É vedada a subcontratação da totalidade dos serviços necessários
ao perfeito atendimento do objeto deste contrato.
PARÁGRAFO OITAVO - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o SENADO pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontxatação.
~
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CLÁUSULA SEXTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital n° 00100.051073/2018-79, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados
de forma incompleta.
Item

Unid.

Quant

1

Unid.

2

Especificação
Appliance de backup em disco

Preço Unit.

Preço Total

R$ 720.265,00

R$1.440.530,00

R$28.000,00

R$28.000,00

com desduplicação.
Marca: Hewlett Packard
Enterprise.
Fabricante: Hewlett Packard
Enterprise.
Modelo/Versão: HPE StoreOnce
5500.
2

Turma

1

Treinamento na solução ofertada
(item l).
Marca: Hewlett Packard
Enterprise.
Fabricante: Hewlett Packard
Enterprise.
Modelo/Versão: Managing HPE

StoreOnce Backup Solutions.
(NOTA TECNICA: o quadro acuna é meramente exemplificativo.)
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ 1.468.530,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento de cada item efetuar-se-á integralmente por
intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura discriminada do item, em 2 (duas) vias,
ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art. 5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado ao Termo
de Recebimento Defmitivo para o respectivo item, conforme previsto no Parágrafo Décimo
Nono (objeto do item 1) e Parágrafo Vigésimo (objeto do item 2) da Cláusula Quarta, e à
apresentação da garantia na forma da Cláusula Décima.
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), a Certidão (
11
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Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Segunda.

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 = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos Moratórios;
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de compensação financeira= 0,00016438, assim apurado:

I = i I 365

I = 61 100 I 365

I= 0,00016438

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

CLÁUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE
O preço é fixo e irreajustável.

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

CLÁUSULA NONA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01031055140615664 e Naturezas de Despesas
449052 e 339040, tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenho n°s 2~NE800621
e 2018NE800622.
~

'6'

12

Via N2 1Senado Federal! Bloco 1611° Pavimento ICOPELI ICEP 701 65-900 I Brasília I DF
Telefone: +55 (61) 3303-30361licita@senado.leg.br

Processo

0°

00200.008745/2017-17

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

CLÁUSULA DÉCIMA- DA GARANTIA

A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 73.426,50 (setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da
Lei n° 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I- caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda;

n - seguro-garantia; ou
lli - 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 lO (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;

\8
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ll- multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;

m - 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 n e m 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- 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 SEGUNDA- DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:

I- advertência;

n - multa;
ll- suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

m - 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,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base nas alíneas III e N desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEmO- Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos ll e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
14
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n - fraudar a execução do contrato;
lll - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fazer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal.
PARÁ GRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
I 0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013 ,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei .
PARÁGRAFO QUARTO - O atraso injustificado na entrega, instalação e configuração dos
equipamentos (item 1 do objeto) ou na execução do serviço de treinamento (item 2 do objeto),
sujeitará a CONTRATADA à ap licação de multa. O valor da multa será calculado em função
do atraso registrado, limitado a 20% (vinte por cento) do valor total do item em atraso, de acordo
com a tabela a seguir:
EVENTO

MULTA

Atraso na entrega dos equipamentos (item l do 0,2% (dois décimos por cento) para cada
objeto) ou atraso na execução do serviço do dia de atraso, calculada sobre o valor total
item 2 (treinamento).
do item em atraso.

PARÁGRAFO QUINTO- Para os serviços de garantia de funcionamento e suporte técnico,
a recorrência no descumprimento dos tempos de atendimento dos chamados (seja tempo de
início ou tempo de conclusão do atendimento), sujeitará a CONTRATADA à aplicação de
multa. Haverá uma tolerância de até 3 (três) descumprimentos dos tempos de atendimento. A
partir do quarto descumprimento, o valor da multa será calculado em função da fórmula a
seguir, limitado a 20% (vinte por cento) do valor total do equipamento para o qual o chamado
foi aberto, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e na legislação
complementar:
V multa= N° ocorrência x 0,002 x V total, onde:
V mutta = Valor da Multa obtida em função do descumprimento;
N°ocorrência = Número da ocorrência de descumprimento registrada, iniciando a partir da 4"
(quarta) ocorrência;
Vtotat =Valor total do equipamento para o qual o chamado foi aberto.
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PARÁGRAFO SEXTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sexta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a O, 1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Primeiro.
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
critérios constantes do Parágrafo Décimo Primeiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO- Durante o período de 30 (trinta) dias previsto no Parágrafo Sexto,
a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO- O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor
global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se o prazo a
partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia.
PARÁGRAFO DÉCIMO -Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o contrato
poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Décima
Terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por
cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade
apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEmO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I- os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

n- a não reincidência da infração;
UI- 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 SEGUNDO- A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEffiO- Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista
se mostre desproporcional à grnvidade da infração e ao prejuízo ou risco d~ uízo dela
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decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décimo Primeiro.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - 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 QUINTO -Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.66611993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO- A rescisão poderá ocorrer ainda da segui11te forma:
I- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
h~a conveniência para o SENADO; ou
11- judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO- Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993 , aplicando-se, no que couber, as disposições
dos§§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 60 (sessenta) meses consecutivos, a contar de sua
assinatura.

~ fJ
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, finnam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

r---- de 2018.
Brasília-DF, 2J_ de ---''"""..ANZ-"-"-'-6"a'-'~(,6Y>E;~

PEREIRA
EM DOBRO LTDA.

Testemunhas:

U:\COPLACISECONISECON20 18\MLNUT A\CONTRATOIMAISDO ISX - CT NOVO - 008745 20 17 (LP). docx
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