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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROL E

SEXTO TERMO ADITIVO
ao Contrato n" 134/2015 , ce lebrado entre a
UNIÃO, por interméd io do SENADO FEDERAL,
e a empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS
DOS
EXCEPCIONAIS
DO
DISTRITO FEDERAL - AP AE-DF, para a
prestação de serviços de execução indireta de
hi gieni zação e pequenos reparos de li vros e
periódicos que compõem o acervo da Bibli oteca do
Senado Fede ral.
A UNIÃO , por intermédio do SENADO FEDERAL, neste ato rep resentado por sua DiretoraGera l, ILANA TROMBKA, e a empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DO DI STRITO FEDERAL - APAE-DF, n este ato represe ntada pela
Sra. DIVA DA SILVA MARINHO , tendo em vista a manifestação da Gestão , documento
n"
00 I 00 .093 428/20 19- 88 ,
a
co ncordâ nc ia
da
CONTRATADA ,
docu mento
n" 00 I 00.087334/20 19-70 e n" 00 I 00.092856/ 20 19-93 , o Parece r n" 5 14/20 19 - A OVOS F,
doc umento n" 00100 .11 35 13/2019-70, a aprovação da Senh ora D iretora-Ge ral , documento
n" 00 100.138273 /20 19-1 6, a autori zação do Ex mo . Senhor Prime iro-Secretário , documento
n"
00 100.147658/201 9-74,
e
as
demais
informações
contidas
no
Processo
n" 00200 .008854/ 20 19-04 , reso lvem aditar o Co ntrato n° 134/2015 , com base na s ua C láusul a
Déc ima Tercei ra, na Política de Co ntratações do Senado Federal, in stituída pelo Anexo V à
Reso lução n" 13 de 20 18, no Ato 11° 9/2015 da Diretoria-Ge ra l elo Senado , no Art. 57 , II, da
Le i n" 8.666/93, e mediante as seg uintes C láusu las:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O Co nt rato n" 134/ 2015 fic a prorrogado de 9 de dezem bro de 2019 a 8 de dezembro de 2020 .

PAlV\GRAFO PRIMEIRO - A re pactu aç5o cuja inc id ênc ia co in cide com o iní cio
prese nt e prorrogação fi cn resguardad a c será npli cada na fo rm a da C láus ula Sétim a
Contrato tão logo se con heçn de so li c itação da CONTRATADA, acompa nh ada
dem ons tração analítica da alteraçno elos custos, por m e io de apresentação de planilha
custo s c formaç ão de preços e do novo acord o ou convenção co letiva que a fundamente.

da
do
de
el e

PARAGRAFO SEGUNDO - O direito resguardado no Parágrafo Primeiro somente poderá
se r exe rcid o ca so a so li citação seja efetuada até a assinatura el o próxi mo termo ad iti vo de
pro rro gação , se houver, excetuados os casos em qu e a in da não ti ver oco rrido a ho mo logação
da Sec retaria do Trabalho el o Mi ni sté ri o d a Eco no mi a do pacto labo ra l a qu e se referir o
pedid o .

PARÁGRAFO TERCEIRO - F ica expressamente pactuado, contudo, qu e o presente
C ontrato perderá a s ua v igê nc ia antes elo té rmino fi xad o no caput desta C láusula , a qu alquer
te mr o e d ev id a me nte redu z ido a te rmo , em razão da ce lebração, v igência e p lena execução de
co ntrata ção deco rre nte el a co nc lusão el e o utro proced im ento li c ita tório que prejudique n
prcs Laç:Jo de se rviyos do Co ntra to ora pro rrogado.
Senad o Fede ral - V ia N2 - Uni dade de Apoio LI - CEP 70 165 -900 - Bras íli a-DF
Telefone: +55 (6 1) 3303 -4334
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CLÁUSULA SEGUNDA
Fica alterada a CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABfLTDADES
DA CONTRATADA do Co ntrato n" 134/20 I 5, med iante inclu são do in c iso XXXI elo capur,
com a seguinte red ação:
CLÁUSULA
SEGUNDA
RESPONSABILIDADES

DAS

OBRIGAÇÕES

E

( ... )

XXXI - Observar as diretrizes ele que trata o Ato do Primei ro-Secretúrio
n" 8/2018, Anexo único.

CLÁUSULA TERCEIRA
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária
classi6cacla como Programa de Trabalho O103 lOS 5 14061 5 664 e Natureza de Despesa
339037, tendo sido empenhada mediante a Nota ele Empenho 11° 2019NE001853 , ele li ele
outubro ele 2019.

CLÁUSULA QUARTA
Ficam mantidas as demais clúusulas e condições co nsta ntes elo Co ntrato original e do
Primeiro ao Quinto Termos Aditivos, não expressamente alteradas por este Termo.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igua l teor e forma , na
presença elas testemunhas adiante designadas , que também o subscrevem.

Brasília-DF,

~ ele ~i11krjl)

ele 2019.

_J~-1-lILANA TROMBKA

DIREM

-GERAL DO SENADO FEDERAL

~m/:Jsnl::rMA~

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC IONAIS DO DISTRITO
FEDERAL - APAE-DF

·-------- ·---------·----·---------------- -----Senado Federal- Via N2- Unidade de Apoio ll - CEP 70165-900 - Brasília-DF
Telefone: +55 (61) 3303-4334
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ATO DO lQ SECRETÁRIO NQ 8, DE 2018

Dispõe sobre o procedimento para instrução preliminar de
casos de assédio moral ou sexual no meio ambiente de
trabalho do Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECR ETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi

conferida pelo art. 138, § 2Q, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído
pel a Reso lução do Senado Federa l n2 58, de 1972, e consolidado pela Resolução do Senado
Fede ral n2 13, de 2018,
Cons iderando a proteção do s direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana,
prev istos nos incisos 111 e IV do art. 12; e nos incisos 11 , 111 e X do art. 52; e dos direitos soc iais
trabalhistas, previ stos nos incisos I e XX II do art. 72; todos da Constituição Federal;
Cons ide rando a adesão do Senado Federal ao Programa do Governo Federal Pró-Equidade
de Gênero e Raça, que inclui o objetivo de cr iação de mecanismos de combate às práticas
de des igua ld ade e discriminações e à ocorrência de asséd io moral e sexual, com a criação
do Co mitê Pró-equ id ade de Gênero e Raça do Senado Federal, nos termos do Ato da
Dir etoria-Geral n2 7.227, de 20 11, e a cr iação do Comitê Permanente pela Promoção da
Igua ldade de Gênero e Raça, nos termos das Portarias da Diretoria-Geral n2 2511, de 2015,
e n2 3083, de 2017;
Considerando o dever funciona l de comunicação e de apuração de irreg ularidades no
serv iço público, in sc ulpido s no inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei n2 8.112, de
1990, e no art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal;
Conside rando a Carta de Comprom issos do Se nado Federal, constante do Anexo do Ato da
Comissão Diretora nQ 05, de 2015, em especia l o compromisso com a igualdade e com a
qua lid ade de vida dos co laboradores;
Cons idera nd o o Ato da Diretoria -G eral nQ 19, de 2014, que institui a Política de Qualidade
de Vida no Trabalho do Senado Federa l e se compromete com a diretriz de promover
relações harmonios as no meio amb iente de trabalho; e
Considerando o impacto prejudicial do asséd io moral e sex ual no meio ambiente de
traba lho para a sa úde do s trabalhado re s e para a in stituiç ão, com o possível aumento dos
índices de abse nteísmo, queda de produtividade, prejuízo para o clima organizacional e
degradação da imagem institucion al perante a sociedade, RESO LVE:
CAP ÍTULO I
DAS DISPOS IÇÕES GERAIS

· ~ ,,
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Art . 1Q Este Ato dispõe sobre o procedimento para apuração de casos de assédio moral ou
sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
Art. 2Q Para os fins de ste Ato, consideram-se:
I - instrução preliminar: apuração de caráter meramente investigativo e sigiloso, que servirá
de subsídio para eventual instauração de sindicância, processo adm inistrat ivo disciplin ar,
ou procedimento trabalhista cabível;

11 - trabalho: exe rcício regular das atribuições previstas em lei, reso lu ções e atos
norm ativo s, contratos administrativos, ou in st rumento s congêneres, do Senado Federa l;

111- meio ambiente de trabalho : local onde ocorrem o convívio entre os trabalhadores, e se
realiza a prestação dos serviços internos e externos decorrentes das atribuições descritas
no inciso anterior;
IV- trabalh ador: serv idor efetivo ou comissionado, terceirizado, estag iár io, jovem aprendiz,
e colaborador eventua l;
V - ofendido: trabalh ad or que sofre ou tenha sofrido assédio moral ou sexua l no meio
ambiente de trabalho;
VI - comunicante: qualquer pessoa que tenha conhecimento direto ou indireto de f ato
considerado assédio moral ou sexua l no meio amb iente de trabalho do Senado Federa l;
VIl - denunciante : qualquer pessoa que registra a ocorrência de fato cons id erado asséd io
moral ou sexual no meio ambient e de trabalho do Senado Federal.
CAPÍTULO 11
DA COMUNICAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art . 3Q Qualquer pessoa, devidamente id ent ificada , comunicará fato considerado asséd io
moral ou sexua l de que tenha conhecimento, praticado no meio amb iente de traba lh o do
Senado Federal , perante o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho
(SESOQVT), para exercício das atribuições delineadas na alínea "c" do inciso XII do§ 2Q do
art. 221 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Parágrafo único. As comunicações de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão
tratadas como sigilosas, preservada a identid ade do comunicante, inclu sive em face do
ofendido e do suposto ofensor, nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Dir etora nQ 9, de
2012, e dos arts. 6Q e 31 da Lei nQ 12.527, de 2011.
Art . 4Q Caso a comunicação não seja formalizada pelo próprio ofendido, o SESOQVT entrará
em contato para dar-lhe ciência e disponibilizar acolhimento, acom panh am ento e
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orientações sobre a prát ica de asséd io moral ou sex ua l e sobre o procedimento de
apuração dos f atos.
§ 12 Os psicólogos e ass istentes soc iais estão dispensados do dever de comunicação, nos

termos do inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nQ 8. 112, de 1990, e no art. 138 do
Regulame nto Admin ist rativo do Se nado Federal, em observância ao dever de sigil o
profiss ional previsto, respect ivame nte, no art. 9Q da Resolução n2 10, de 2005, do Conselho
Fede ral de Psicologia, e no art . 17 da Lei nQ 8.66 2, de 1993.

§ 22 O SESOQVT poderá orientar o comunicante e o ofendido a forma liz ar a denú ncia
prevista no art. 52 deste Ato.

§ 3Q O SESOQVT fará o registro de todas as comu ni cações para fin s estatíst icos, respeitado
o sigi lo em rel ação aos traba lh ado res envolvidos.
§ 42 O ofendido, m ed iant e ex pre ssa man ifestação
aco mp anh ame nto psico lógico pelo SESOQVT .

de

vontade,

poderá

recebe r

§ 52 Havendo concordância dos trabalhadores envolvidos, poderão ser realizadas sessões
de mediação de co nf lito s pelo SESOQVT.

CAPÍTULO 111
DA DENÚNC IA DE ASS ÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art.

SQ Qua lquer pessoa,

devidamente

id entificada,

poderá

reg istrar denúncia

de

oco rrênc ia de fato cons iderado asséd io moral ou sex ual praticado no meio amb iente de
traba lho do Senado Federal perante a Secretaria de Polícia (SPOL) .
§ 12 Formal izada a denúnc ia de fato t ipifi cado como infração de ação penal pública
in cond icionad a, se rá imed iat amente in staurado inquérito polic ial para apuração nos li mites
da competê nci a reg ulamentar da Secreta ri a de Políc ia ou encaminhada a denúncia para a
auto ridad e compete nte.
§ 22 As denúncias de qu e trata o caput te rão se u acesso restrito e se rão tratada s como
sigi losas, nos termos do art. 28 do Ato da Com issão Diretora n2 9, de 2012, e dos arts. 6Q e
31 da Lei n2 12 .527, de 2011.

Art. 62 Have ndo ou não tip if icação pena l do fato denunciado, o Diretor da SPO L
encam inhará cóp ia da denúncia à Diretoria-G eral para autuar processo admin istrat ivo para
procede r à instrução pre li minar, no s termos do § 2Q do art. 138 do Regulamento
Adm inistrativo do Senado Federa l.
Parágrafo ún ico. Caso o fato den un ciado como asséd io mora l ou sex ual não tenha sido
comun ic ado ao SESOQVT, a Diretori a-Geral encam inh ará os auto s adm ini strativos àque la
unidade t éc nic a para os f ins do art . 42 deste Ato .
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CAPÍTULO IV
DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 7º Recebida a denúncia descrita no art. 5º deste Ato, o Direto r-Geral poderá adot ar
medidas administrativas acaute latóri as em relação ao ofendido, para assegurar a
efetividade da instrução preliminar prevista no § 1º do art. 138 do Regulamento
Administrativo, ou para preservar a higidez do ambiente de trabalho ou de aprendizagem.
§ 1º Constituem medidas admin istrat iva s acaute latória s:
I - manutenção no exercício de fun ção comissionada ou cargo em com issão durante a
in str uç ão pre li m in ar;
11- alteração de lotaç ão;
111- alteração do cumprimento da jornada de trabalho;
IV- solicitação à empresa contratada, e aos órgãos e ent id ades parceiros, para alteração de
lotação ou do horário de cumprimento da jornada de trabalho do terceirizado, estagiár io,
ou jovem aprendiz, durante a instrução preliminar;
V- encaminhamento para sessões de mediação de conflito, nos termos do§ 5º do art. 4º
deste Ato .
§ 2º Caso um dos trabalhadores envo lvidos estej a lotado em gabinete parl am ent ar, a
aplic ação das medid as de que trata o§ 1º será decidida pelo Prim eiro-S ecretário.
§ 3º A autor idade compet ente para adotar as medidas administrat ivas acaute latór ias
pod erá alterá- las ou revogá-las, de ofíc io ou mediante provocação dos int eressados .
Art. 8º Durante a instrução preliminar, o trabalhador a qu em se imputa a prát ica de asséd io
moral ou sexua l deverá ser notificado para prestar esclarecimentos no prazo de dez dias.
Parág rafo único. Não se ap li ca o disposto no caput se a instrução preliminar for arquivada
liminarm ente por não estarem presentes indício s mínimos de ocorrência de asséd io moral
ou sexual .
Art . 9º Independ ente da adoção de medidas administrat iva s acaute lat órias, ha vendo
indício s da prática de assédio moral ou sexual por servidor, a in strução preliminar será
encam inhada à autoridade competente para apuração dos fatos mediante sindic ância ou
processo administra ti vo disciplinar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulam ento
Administrativo do Senado Federa l.
Art . 10. Ao término da instrução preliminar, ausentes indícios da prática de assédio mora l
ou sexua l, o processo será arquivado e eventua is medidas acaute latórias serão revogadas
pela autoridade competente.
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Art . 11. Constatada a má-fé do comunicante ou do denunciante, será apurada a sua
responsab ilid ade adm inistrativa e crimina l.
CAPÍTULO V
DAS DISPOS IÇÕES FINAIS
Art . 12. O disposto neste Ato aplica-se aos contratos e convênios administrativos firmados
pelo Senado Federa l, bem como outros ajustes congêneres, inclusive no âmbito dos
Prog ramas de Estágio e do Jovem Aprendiz, respeitada a legislação ap licável e os limi tes dos
contratos administrativos.

§ 19 As empresas contratadas, órgãos e entidades parceiros serão incentivados a adotar em
suas relações com o Senado boas práticas e medidas legais de prevenção e apuração de
denúncias de assédio moral ou sex ual que envo lvam seus empregados ou representantes.
§ 29 As minutas-padrão de ed it ais de licitação, contratos, convênios e demais ajustes
adm inistrativo s a serem utiliz ados pelo Senado Federal conterão cláusula de observância às

prát icas de preve nção e apuração de denúncias de asséd io moral ou sexua l de que trata
es t e Ato.
§ 39 Os contratos e convênios adm inistrativo s, bem como outros ajustes congêneres em
vigor serão objeto de ad itam ento para a inclusão do disposto neste artigo, em caso de
concordância dos pactuantes.
§ 49 Caso um dos trabalhadores envolvidos seja terceir izado, será comun icado o fato
co nsiderado asséd io mora l ou sex ual à empresa contratada, e aos órgãos e entidades
parceiros, para ap licação d as medidas que jul garem cabíveis nos termos contratuais e da
leg islação trabalh ista .

Art. 13. O SESOQVT elaborará re latórios anuais com as estatísticas de comunicação e
den úncia de asséd io moral ou sexual no Senado Federal, respeitado o sig ilo dos envolvidos,
e propo rá ações de prevenção visando garantir um meio ambiente de trabalho livre de
violência. Parágrafo único. O relatório mencionado no ca put deverá ser remetido, até o
último dia útil do m ês de j aneiro, à Diretoria-G eral e ao Comitê Permanente pe la Prom oção
da Eq uid ade de Gênero e Raça.
Art. 14. Compete à Diretori a-G eral, em art iculação com as unidades competentes,
promover ações permanente s de prevenção à prática de assédio moral ou sex ual no
traba lho.
Art. 15. Est e At o entra em vi go r na data de sua publicação.
Senado Fed eral, 19 de dez embro de 201 8. Se nador José Pimentel, Primeiro-Secretário.
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