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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

SENADO FEDERAL
CONTRA TO No

2 Q1 9 Q Q Q 3

Que entre si celebram, de um lado, a UN!AO, por
intermédio do SENADO FEDERA L e do outro, a
empresa APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA 'üA
INFORMAÇÃO LTDA., para o for.1 ecimento de
equipamentos de Transmissão de TV Digital pafa
instalação e complementação da T\' Ser.ado nas
cidades de Campinas - SP, Campo Crande -- 1\tÍS,
Juazeiro do Norte- CE, Juiz de Fo ra - fv!G. Pc·rto
Velho- RO, Rio de Janeiro- RJ e R.:o C:clnde -- ::..:.s.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denomi nad o SE!\:ADO Dt1
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasíl ia-DF. ~~:~P.i
n° 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ILANA ~-ROMB i~A, e
a empresa APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. , CcJír. sede ::o
SIBS, Quadra 2, Conj . O, Lote 3, Núcleo Bandeirante, Brasília/O F, CEP no ,. , ; :,'36-20L1-.
telefone/fax
n°
(61)
3340-4 74 7,
e-mail:
diretoria@apis.com .br,
CNP J-:1.·1 F
n° O1.432.068/0001-02, doravante denominada CONTRATADA, neste ato repre:,c1túda pele;
Sr. SÉRGIO SANTAREM TAVEIRA, CI. 1070355, expedida pda SSP ·Df,
CPF n° 512.529.881-68, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente cic 1f1 HECÁO
ELETRÔNICO no 115/2018, homologado pela Senhora Diretora-(Jeral, d:;~l'!õ:ento
n° 00 I 00.173898/2018-43 do Processo no 00200.008123/2018-70, incorporanoo .:.; erFr.al e &
proposta apresentada pela CONTRATADA, documento n° 00 I 00. 17281 8/2 0! 6-3~, a estf.:
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 2 1 de j unt·.o de 1993,
e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nJ 13 c:e 20! 8 ;:; de
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 equipamentos de Tnmsurd5.são de
T V Digital para instalação e complementação da TV Senado nas cidades de Campinas SP, Campo Grande- MS, Juazeiro do Norte- CE, Juiz de Fora- MG, Porto 'VeBw -- ~·O,
Rio de Janeiro- RJ e Rio Grande- RS, de acordo com os termos e especifi cações constantes
deste contrato e do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILH)JADJ8:S
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decor~·enc;~s .:h
natureza do ajuste:
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Imanter 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:

III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas re lacionadas com a
execução deste contrato;
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- fornecer todos os materiais e ferramenta) necessários à instalação dos equipamentos, tais
como: cabos, conectares, suportes de fixação, etiquetas de identificação, abraçadeiras, entre
outros;

VII - providenciar junto ao fabricante, antes da instalação da antena na torre, no caso de
Juazeiro do Norte, o ensaio do sistema irradiante em campo de provas com o objetivo de
comprovar suas características elétricas e diagramas de irradiação, considerando, inc lusive, as
possíveis deformações dos diagramas causadas pela estrutura da torre de transmissão;
VIII - fornecer ao gestor do contrato os resultados do procedimento de ensaio do sistema
irradiante, para fins de avaliação do cumprimento das exigências do edital, seus anexos e deste
contrato, na forma de laudo técnico devidamente chancelado pelo fabricante e assinado pelo
profissional responsável por sua realização;
IX - providenciar às suas expensas, alimentação e transporte para o pessoal que executará os
serviços e outros itens que se façam necessários à execução dos trabalhos;
X - fornecer juntamente com os equipamentos, manuais completos de operação, e de
manutenção em português, espanhol ou inglês;

XI- garantir ao SENADO (através da apresentação de catálogos, especificações, manuais, etc)
que os equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e componentes da instalação não
contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em
concentração acima da recomendada pela diretiva da Comunidade Econôm ica Européia
Restriction o f Certain Hazardous Substances- RoHS (IN n° 1/201 O - Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão);

XII- adotar, preferencialmente, soluções para a instalação que reduzam o impacto ambiental;
2
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SENADO FEDERAL
XIII - fornecer, preferencialmente, todos os equipamentos e acessonos em embalagens
individuais adequadas, com o menor volume possível, recicláveis e que prod uzam o menor
impacto ambiental, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;
XIV - apresentar por escrito, ao gestor do contrato, antes do início da montagem dos
equipamentos, o nome do representante administrativo e o responsável técnico pela execução
dos serviços, que deverá ser um Engenheiro Eletricista ou Técn ico da área de
Eletrônica/Telecomunicações;
XV- enviar ao gestor e ao fiscal do contrato, a relação das pessoas que executarão os serviços
contratados, visando providenciar a identificação e permissão de acesso ao local dos serviços;
XVI - evitar a contaminação do ambiente por conta de vazamentos de efluentes (óleo
lubrificante, produtos de limpeza, graxa, etc.), que devem ser tratados e descartados pela
CONTRATADA;
XVII- evitar o uso de produtos que contenham CFC (freon, congelante, etc.);
XVIII - conscientizar a equipe de trabalho envolvida nos serviços de desmontagem e
embalagem no uso consciente dos recursos e descarte adequado dos rejeitas, por exemp lo
embalagens e pilhas ou baterias.
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.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO QUINTO- Aplicam-se a este contrato as disposições do Cód igo de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SEXTO - São obrigações do SENADO, além de outras previ stas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
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I - fornecer a infraestrutura mínima necessária à instalação dos equipamentos, composta por
torres de transmissão, salas climatizadas, pontos de energia trifásicos e sistema de aterramento;
11 - receber os empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados, para
execução dos serviços, devendo tomar as providências administrativas que garantam o livre
desempenho de tais atividades;
Ill - acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços, por meio de servi dor dev idamente
designado para este fim, rejeitando, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo
com o contrato;
IV - autorizar a CONTRATADA a retirar equipamentos, que estejam instalados no SENADO,
que necessitem de reparos em ambientes externos;
V - comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços;
VI - fornecer a infraestrutura (energia elétrica, ar-condicionado, espaço fí sico para
acomodação) para os equipamentos instalados.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a entrega dos
equipamentos e demais materiais, e todos os serviços necessários à instalação, ativação e testes
dos equipamentos de Transmissão de TV Digital para a TV Senado nas cidades de
Campinas/SP, Campo Grande/MS, Juazeiro do Norte/CE, Juiz de Fora/MG, Porto Velho/RO,
Rio de Janeiro/RJ e Rio Grande/RS, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar
do recebimento da ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A ordem de serviço será emitida pelo gestor do contrato e
entregue à CONTRATADA em até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da assinatura do
contrato.

PARÁ GRAFO SEGUNDO- A entrega e todos os serviços necessários à instalação e ativação
dos equipamentos correrão por conta da CONTRATADA.
I - Para os equipamentos destinados a Campinas/SP, Juiz de Fora/MG e Rio Grande/RS não
haverá instalação.
11 - A entrega do material referente a Campinas/SP, Juiz de Fora/MG e Rio Grande/RS deverá
ser realizada no Senado Federal, Anexo 2, Subsolo, Almoxarifado da CORTV- Brasília-O F.
Ill - A entrega dos equipamentos e a instalação para as cidades de Campo Grande/MS, Juazeiro
do Norte/CE, Porto Velho/RO e Rio de Janeiro/RJ será realizada nos seguintes locais:
4
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a) Campo Grande- MS: Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul;
b) Juazeiro do Norte- CE: Morro do Hotto, Torre da Prefeitura;
c) Porto Velho- RO: Assembleia Legislativa de Rondônia;

d) Rio de Janeiro- RJ: Morro de Sumaré, Sítio da EBC.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Todos os procedimentos técnicos adotados pela
CONTRATADA durante a instalação e ativação dos equipamentos, deverão observar as
orientações dos fabricantes, além de outras estabelecidas pelo órgão fiscalizador,
SECOM/CORTV.
PARÁGRAFO QUARTO- O material necessário, em sua totalidade, e a preparação do local
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que procederá à vistoria nas localidades
em que forem instalados os equipamentos dos grupos I e 2, devendo notificar formalmente,
com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, excetuada manifesta necessidade
técnica, o gestor e o fiscal deste contrato para que qualquer destes possa prov idenciar tanto o
agendamento quanto as autorizações necessárias à realização da tarefa junto às entidades
parceiras nas respectivas localidades.
PARÁGRAFO QUINTO -Efetivada a prestação do serviço, o objeto será recebido:
I.
-provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação
da conformidade das especificações; e

11.
- 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 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento
provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, qualidade,
características técnicas e testes completos dos equ ipamentos adquiridos.
PARÁGRAFO SEXTO - Para verificação das características técnicas deverão ser seguidas
as indicações e requisitos indicados no ANEXO DA RESOLUÇÃO 11° 498, DE 27 DE
MARÇO DE 2008 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANA TEL (Norma para
Certificação e Homologação de Transmissores e Retransmissores para o Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre).
PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação, mecân icos,
elétricos e eletrônicos e de funcionamento de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir
da data do recebimento definitivo do objeto.
PARÁ GRAFO OITAVO- Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA deverá prestar os
serviços de manutenção corretiva, independentemente de ser ou não a fabricante, bem como
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substituir todas as peças que apresentem quebras ou desgastes pelo uso, defei tos de fabricação
ou divergências com as especificações técnicas, conforme Anexo 2 do edital.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA responderá, durante o período de garantia, por
quaisquer procedimentos necessários junto ao fabricante, de modo a assegurar pro ntamente ao
SENADO os serviços de manutenção corretiva e, inclusive, a substituição da (s) peça (s), caso
seja necessário, sem nenhum ônus adicional para o SENADO.
PARÁ GRAFO DÉCIMO -A CONTRATADA deverá assegurar, que, durante o período de
garantia, o atendimento a chamada de conserto não será superior a 48 (quarenta e oito) horas,
após o recebimento da comunicação oficial expedida pelo gestor do contrato.
I- Caso a falha provoque a queda do sinal da emissora, o prazo máximo para atendimento será
de 12 (doze) horas, sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA, quando absolutamente
necessário, removerá o bem objeto desta especificação, ou parte (s) dele, para reparo na
assistência técnica autorizada, mediante autorização escrita do gestor, deixando em
substituição outro equipamento de função idêntica ou superior, devendo restitui r o original em
perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e sem qualquer
ônus adicional para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá substituir o
equipamento, a parte defeituosa ou as peças defeituosas por um novo, de marca e modelo igual
ou superior ao ofertado originalmente, nos seguintes casos:
I - Na ocorrência de 3 (três) ou mais defeitos que comprometam o seu uso normal, dentro de
um período de 06 (seis) meses.
11 - Findo o prazo para reparo, sem que esse tenha sido realizado e testado pelo órgão
fiscalizador.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- A CONTRATADA deverá assegurar que, durante
o período de garantia, prestará suporte técnico e de engenharia para a solução de problemas
técnicos e/ou operacionais que vierem a ocorrer no sistema, inclusive com atualização de
software, devendo indicar número de telefone e e-mail do departamento técnico responsável.

CLÁUSULA QUARTA- 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 n° 00100.172818/2018-32 (fl s. 6 a 10), não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados
de forma incompleta.
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GRUP02
Itens
19

20

Especificação
Link de rádio digital IP por
microondas
Instalação do Grupo 2

Valor Total do Grupo 2

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

Quant.

Un.

I

Unidade

75.000,00

75.000,00

1

Serviço

22.254,00

22 .254.00

R$ 97.254,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ 97.254,00 (noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), 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 depós ito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art.
5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebimento defi nitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo quinto da cláusula terceira, e à apresentação da garantia
na forma da Cláusula Oitava.
I - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Oitava não impede o
pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no Parágrafo Nono
daquela Cláusula.

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 penal idades específicas
previstas na Cláusula Décima.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferênc ia 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 haj a reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁ GRAFO 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:
7
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EM = Encargos Moratórios;
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efeti vo 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 QUINTA- DO REAJUSTE
O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA SEXTA- 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 11, e§§ 1o e 2°, da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01.131.0551.2549.5664 e Naturezas de Despesa
4.4.90.52 e 4.4.90.39, tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenho
nos 2018NE801328 e 2018NE801329, de 28 de dezembro de 2018.

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 OITAVA- DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 4.862,70 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos term os 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 emiti dos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
8
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pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, confo rme definido
pelo Ministério da Fazenda;
11 - seguro-garantia; ou

III - fiança bancária.

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 1O (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 - multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;

111 - prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de cu lpa 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 li 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.
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PARÁGRAFO NONO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de aco rdo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
devido à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

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 NONA- 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 - 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;

III - 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 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 Til e IV desta Cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos inci sos I! e V desta
Cláusula, com fundamento no at1. 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
!O
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fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contrad itório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:

I - apresentar documentação falsa;

11 - fraudar a execução do contrato;
Ill - 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 até
10% (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° 12.846/20 13,
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 O, 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 primeiro.
PARÁGRAFO QUINTO -Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à multa
de O, 1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARÁGRAFO SEXTO - A não apresentação da documentação previ sta no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Quarta, 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 primeiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO- Findo os prazos limite previstos nos Parágrafo s Quinto e 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.
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PARÁ GRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos
quarto, quinto e sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser resci ndido, sem prejuízo
das demais sanções.

PARÁGRAFO NONO- O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Oitava 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 garanti a 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 Oitava.
PARÁ GRAFO DÉCIMO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o contrato
poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula décima
primeira, 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 PRIMEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
11 -a não reincidência da infração;
Ill - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omi ss iva ou
comiSSiva;

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 TERCEIRO- Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista
se mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
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 Un ião.
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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 PRIMEIRA- DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 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° 8.666/1 993 .
PARÁ GRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte form a:

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 preced ida 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.
CLÁUSULA SEGUNDO- PARÁGRAFO QUINTO- Ao SENADO é recon hecido o dire ito
de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 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 SEGUNDA- DA VIGÊNCIA
Este contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados da data de sua
assinatura, ou até o recebimento definitivo do objeto, aquele que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência poderá ser prorrogado para atender a
extensão dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, nas hipóteses
referidas nos incisos I a VI do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualq uer 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, lL_ de~fll~ttt()

de2019.

v-P4/

l ILANA TRtdMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

Testemunhas:

IYlM ~)Ao fnnJ{~
Coordenador da OOPLAC
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