
TELEBRASbi)
PROCESSO Nº 187/2018-TB

CONTRATO n.2 04 q /2019/3700-TB
CELEBRADO ENTRE A TELECOMUNICACOES
BRASILEIRA S/A TELEBRAS E A EMPRESA
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS PARA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PARA DOCUMENTAÇÃO,
ANÁLISE DE RISCOS, PLANEJAMENTO,
SEGURO E EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DO OQ
CONTEINER SEGURO DATA CENTER PARA O
COPE-P, EM BRASÍLIA/DF.

A TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRASS.A. TELEBRAS, sociedade de economia mista, vinculada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com sede no SIG - Quadra 04 - BI. A-
Salas 201 a 224- Ed. Capital Financial Center, Brasilia/DF, CEP: 70.610-440, inscrita no CNPJ sob o
n.º 00.336.701/0001-04, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial
do Distrito Federal, sob o nº 7.665, em 20/02/1978, publicada no Diário Oficial da União de
13/03/1978, doravante denominada TELEBRAS, neste ato representada por seu Diretor Técnico-
Operacional, o Sr. EMILIO CARLOS ACOCELLA,brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da
Cédula de Identidade nº 0288185119 MD/CMDOEX,inscrito no CPF nº 934.370.138-15, residente
e domiciliado em Brasília/DF, e por seu Gerente de Tecnologia da Informação, o Sr. RENATO VILELA
BARBOSA,brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do RG nº 1799430 - SSP/DF,inscrito no
CPF sob nº 835807271-68, residente e domiciliado em Brasília/DF, nos termosda Diretriz nº 229, de
21/03/2018, e do outro lado a empresa TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS, doravante
denominada CONTRATADA,inscrita no CNP) nº 54.892.252/0001-00, situada na Rua Domingos
Bertáglia, nº 76, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP 09.891-110, neste ato representada por
seu Sócio Diretor , o Sr. ANTÔNIO SÉRGIO GIGANTE, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade nº 5.865.302-8, inscrito no CPF nº 496.655.458-68, residente e domiciliado em São
Paulo/SP, e pelo seu Sócio Diretor , o Sr. GUILHERME PEDRO DE LIMA,brasileiro, casado, portador
da Cédula de Identidade nº 3.236.587-1, inscrito no CPF nº 103.437.928-34, residente e domiciliado
em São Paulo/SP resolvem celebrar nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002,e legislação complementar, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA DOOBJETO. rt
Subcláusula Única: Contratação de serviços especializados para documentação, análise de riscos,
planejamento, seguro e execução da movimentação física dos equipamentos do o Contêiner Seguro
Data Center para o COPE-P, envolvendo desinstalação dos equipamentos, desmontagem de
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mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem

e

reinstalação, fornecimento de materiais, comtodos os padrões de qualidade e garantia previstos.
CLÁUSULASEGUNDA - DA VINCULAÇÃOAOEDITALÀ PROPOSTADACONTRATADA
Subcláusula Única: O presente contrato está vinculado, independentemente de transcrição, aoPregão Eletrônico nº 10/2019-TB, ao Edital e seus Anexos e à proposta apresentada pelaCONTRATADA em 30/04/2019, fls.519-520, constantes do Processo Administrativo nº 187/2018-TB.

Subcláusula Primeira: O prazo de vigência deste contrato é aquele fixado no item 10.1 do Termo deReferência, de 06 (seis) meses,a contar da data de sua assinatura, com início em 4 / CES LJ eencerramento em £O / la /4q , podendoser prorrogado, porigual período, até o limite de 12(doze) meses, nos termos do $ 12, art. 57, da Lei n° 8.666/1993.

 

Subcláusula Segunda: A prorrogação deste Termo de Contrato dependerá de autorização formal daautoridade competente e a da observância dos seguintes requisitos:
a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;
b) Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dosserviços tem natureza continuada;
c) Seja juntada justificativa e motivo, porescrito, de que a TELEBRAS mantém interesse na realização
do serviço;
d) Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para aTELEBRAS;
e) Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;
f) Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.
Subcláusula Terceira: A CONTRATADAnão tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
Subcláusula Quarta: A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração deTermo Aditivo.
CLÁUSULAQUARTA-DOVALORDOCONTRATO |
Subcláusula Primeira: O valor total da contratação é de R$ 365.000,00 (trezentose sessenta e cincoreais), conforme descrito abaixo:

R$ 365.000,0

 

Subcláusula Segunda: No valoracima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretasdecorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargossociais, trabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração,frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. ;
;EY
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Subcláusula Única: O valor deste contrato é fixo e irreajustável durante a vigência do contrato.

| ÀDOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
Subcláusula UÚnica: As despesas decorrentes dessa contratação, à conta razão nº 9132320193 e ocentro de custo nº 9037003000 dos recursos consignados no Orçamento Anual, a cargo da TELEBRAS.CLÁUSULASÉTIMA DASESPECIFICAÇÕESTÉCNICASDOS SERVIÇOS| |
Subcláusula Única: As especificações técnicas do serviço constam no Anexo | do Termo de Referência.CLÁUSULAOITAVA=DOSLOCAISEPRAZOSDEEXECUÇÃODOSSERVICOS
Subcláusula Única: Os serviços deverão ser executados imediatamente após assinatura desteCONTRATO,conformeestabelece o item 10 do Termo de Referência.
CLÁUSULANONA DASUSTENTABILIDADESOCIOAMBIENTAL| no
Subcláusula Primeira: É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normasambientais vigentes para a execução dos serviços, no que diz respeito à poluição ambiental e

    

destinação de resíduos.

Subcláusula Segunda: A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que daconsecução dos serviços não decorra qualquer degradação ao meio ambiente.
Subcláusula Terceira: A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar asmedidas cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivoambiental, em decorrência da execução de suas atividades objeto deste Contrato.
Subcláusula Quarta: A CONTRATADAdeverá cumprir as orientações da Instrução Normativa nº 1, de19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério doPlanejamento, Orçamento e Gestão,referente aoscritérios de Sustentabilidade Ambiental, em seusartigos 5º e 6º, no que couber.
CLÁUSULADÉCIMA DASOBRIGAÇÕESDATELEBRAS
Subcláusula Primeira: A TELEBRAS deverá observare fazer cumprir fielmente o que estabelecem asobrigações dispostas no item 08 do Termo de Referência, bem como:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,de acordo com ascláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por colaborador especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso daexecução dosserviços, fixando prazo para a sua correção;
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d) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condiçõesestabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pelacontratada.

Subciáusula Segunda: A TELEBRAS não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelaCONTRATADAcom terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bemcomo por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seusempregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA

-

DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA| |Subcláusula Única: A CONTRATADA deverá observar e fazer cumprir fielmente o que estabelecemas obrigações dispostas no item 09 do Termo de Referência, bem como:
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com aalocação dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, alémde fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na

qualidade e quantidade;
b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixadopelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçõesresultantes da execução ou dos materiais empregados;
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do serviço, de acordo com osartigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando aTELEBRAS autorizada a descontar da garantia prestada caso exigido, ou dos pagamentos devidosà CONTRATADA,o valor correspondente aos danossofridos;
d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,em conformidade com as normas e determinações em vigor;
e) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e asdemais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

TELEBRAS;
f) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da TELEBRAS;
8) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a náoexecutar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADArelatar à TELEBRAStoda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
h) Relatar à TELEBRAS toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos

serviços;
i) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menorde dezesseis anos, exceto na condição

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; eo

É 
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j) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
k) Guardarsigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
|) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de suaproposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não sejasatisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum doseventos arrolados nos incisos do $ 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993;
m)A CONTRATADA deverá apresentar a Declaração de Informações Tributárias - DIF devidamentepreenchida com indicação detalhada dos itens de materiais e serviços, documento a serposteriormente validado pela gestão tributária da TELEBRAS. O preenchimento da DIF é pré-requisito para recebimento das notas fiscais emitidas por conta da prestação dos serviçoscontratados.

Subcláusula Segunda: A CONTRATADA não poderá utilizar, na execução dos serviços, profissionalque seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança naTELEBRAS, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.
Subcláusula Terceira: Conforme a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil RFB nº1.701/2017, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras InformaçõesFiscais= REINF, a CONTRATADAfica obrigada a prestar, mensalmente, as seguintes informações:
a) Relativas à Tabela de Processos Administrativo/Judiciais R-1070 utilizadas para inclusão,alteração e exclusão dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento deobrigações tributárias e acessórias;
b) Relativas aos Serviços Tomados Cessão de Mão de Obra e Empreitada R-2010 - relativas aservicos contratados com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias, erealizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada.
CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA DOPAGAMENTO. ee
Subcláusula Primeira: As condições de pagamento estão previstas no item 10.5 do Termo deReferência, e este deverá ser efetuado até 15 (quinze) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, porintermédio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pelaCONTRATADA.

  

Subcláusula Segunda: A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer em conformidade comas orientaçõesgerais para a emissão de notasfiscais de mercadorias e serviços à TELEBRAS, devendoatender as exigências tributárias do local da efetiva prestação dos serviços.
Subcláusula Terceira: O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o atesto peloservidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura ox : : o: ¿apresentada em relação aosserviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. a
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Subcláusula Quarta: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentospertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como porexemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, opagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nestahipótese, o prazo para pagamentoiniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, nãoacarretando qualquer ônus para a TELEBRAS.

»
Subcláusula Quinta: Poderá ser efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional àirregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) não produziu os resultados acordados;
b) deixou de executaras atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanosexigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
Subcláusula Sexta: Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordembancária para pagamento.
Subcláusula Sétima: Antes de cada pagamento à CONTRATADA,será realizada consulta ao SICAFpara verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.
Subciáusula Oitava: Constatando-se, junto ao SICAF,a situação de irregularidade da CONTRATADA,será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize suasituação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, porigual período,a critério da TELEBRAS.
Subcláusula Nona: Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, acontratante deverá comunicaraos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidadefiscal quantoà inadimpiência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, paraque sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seuscréditos.

Subcláusula Décima: Persistindo a irregularidade, a TELEBRAS deverá adotar as medidas necessáriasà rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratadaa ampla defesa.

Subcláusula Décima Primeira: Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serãorealizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA nãoregularize sua situação junto ao SICAF.
Subclausula Décima Segunda: Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outrointeresse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela autoridadecompetente, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. É
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4», TELEBRAS
Subcláusula Décima Terceira: Quando do pagamento, será efetuada a retençãotributária prevista
na legislação aplicável.

»
Subcláusula Décima Quarta: A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional nãosofrerá a retençãotributária quanto aos impostose contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionadoà apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamentotributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Subcláusula Décima Quinta: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que aCONTRATADAnão tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela TELEBRAS, entre a data do vencimento e o efetivoadimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM =IxNxVP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de diasentre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Índice de compensaçãofinanceira = 0,00016438, assim apurado:
l= TX = lo. (6/100) l= 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA-GARANTIADEEXECUÇÃOCONTRATUAL|
Subcláusula Primeira: A garantia contratual está disciplinada no item 10.8 do Termo de Referéncia,
sendo que a CONTRATADAterá o prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste CONTRATO,
para a prestacáo da garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total da
contratacáo, na modalidade a ser escolhida pela mesma, que ficará sob a responsabilidade daTELEBRAS, consoante o 812 do art. 56 da Lei n2 8666/93.
Parágrafo Único: Caso o valor global da proposta da CONTRATADAseja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menorvalor a que se referem ás alíneas a e b do 8 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de
1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença
entre o menorvalor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

Subcláusula Segunda: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará aaplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do CONTRATO pordia de atraso,
até o máximo de 2% (dois por cento).
Subcláusula Terceira: O atraso superior a 30 (trinta dias) dias autoriza a TELEBRAS a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimentoirregular de suas cláusulas conforme
dispõem os incisos I e Il, do art. 78, da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula Quarta: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual. 3i
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Subcláusula Quinta: A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
1. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da TELEBRAS, em uma instituiçãofinanceira ou banco, a ser definido, com correção monetária.
b) Seguro Garantia; ou
1. Em se tratando de seguro-garantia, a apólice deverá indicar a TELEBRAS como beneficiária.
2. O seguro garantia deverá cobrir o fiel cumprimento das obrigações assumidas nesseCONTRATO,inclusive as de natureza trabalhista ou previdenciária, até o valor da garantia fixado naapólice.
3. Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da TELEBRAS.
c) Fiança Bancária;
1. Não será aceita fiança bancária que não contemple os seguintes requisitos:
2. Prazo de validade correspondente ao período de vigência deste CONTRATO e por até 90(noventa) dias após o término da vigência contratual, com possibilidade de prorrogação em caso deocorrência de sinistro;
3. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará opagamento a TELEBRAS,independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumprasuas obrigações;
4. Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aosdireitos previstos nos artigos 827 e838 do Código Civil; e
5. Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.
Subcláusula Sexta: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento àTELEBRAS em caso de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste CONTRATO e do não adimplemento dasdemais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos causados à TELEBRASou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução

deste Contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela TELEBRAS à CONTRATADA; e
d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelaCONTRATADA.

Subciáusula Sétima: No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência agarantia deverá ser readequada, obrigando-se a CONTRATADAa tomar todas as providências, às suasexclusivas expensas, para assegurar o cumprimento desta obrigação tempestivamente.
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Subclausula Oitava: Se o valor da garantia forutilizado total ou parcialmente para o pagamento dequalquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
Subcláusula Nona: A TELEBRAS não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
a) Caso fortuito ou força maior;
b) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da

Administração; ou
c) Prática de atosilícitos dolosos por empregados da TELEBRAS.
Subcláusula Décima: Cabe a TELEBRAS apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneasacima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado com essefim.
Subcláusula Décima Primeira: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções deresponsabilidade que não as previstas neste item.
Subcláusula Décima Segunda: A garantia será considerada extinta:
a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importânciasdepositadas em dinheiroa título de garantia, acompanhada de declaração da TELEBRAS, mediante

termo circunstanciado, de que a CONTRATADAcumpriu todasas cláusulas deste CONTRATO; ou
b) No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, conforme apresentado na subcláusula

quarta, caso a TELEBRAS não comunique a ocorrência desinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea h2 do item 3.1 do ANEXO VII-F da
IN SEGES/MPnº 05/2017.

Subcláusula Décima Terceira: A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar
todos os eventos indicados na subcláusula sexta, mencionados no item 3, ANEXO VII-F, da IN nº
05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
observadaa legislação que rege a matéria.
Subcláusula Décima Quarta: Caso a opção seja porutilizar títulos da dívida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, 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.
Subcláusula Décima Quinta: A TELEBRAS executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.

Subcláusula Décima Sexta: O garantidor não é parte legítima para figurar em processo administrativo
instaurado pela TELEBRAS com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções à CONTRATADA.

  

 

 

GER. COMPRAS TELEBRAS REPRESENTANTESDATELEBRAS REPRESENTANTESDA CONTRATADA= o |       

 

   SIG - Quadra 04 - BLA - Salas 204 a 224 - Ed. Capital Financial Center, CEP: 70.610-440Tel: (61) 2027-1305/1304 contratos@telebras.com.br

 



VarteLepRAs
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS | 7
Subcláusula Primeira: De acordo com o item 10.9 do Termo de Referência, comete infraçãoadministrativa nos termos da Leinº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência dacontratação;
b) Não assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocadodentro do prazo de validade da proposta;
c) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) Fraudar na execução do Contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometerfraude fiscal;
h) Não mantera proposta;
i) Não apresentar as garantias contratuais quandofor o caso.
Subcláusula Segunda: A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nosubitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

a) Advertência por escrito;
b) Multa, conforme estabelecido no item 10.9.5 do Termo de Referência;
c) Suspensãodelicitar e impedimento de contratar com a TELEBRAS pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos

descredenciamento no SICAF;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquantoperdurarem 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 CONTRATADAressarcir a TELEBRASpelos prejuízos causados.
Subcláusula Terceira: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção deadvertência, impedimento, suspensão e declaração de inidoneidade.
Subcláusula Quarta: Os valores das multas aplicadas, após regular processo administrativo, poderão
ser descontados dos pagamentos a serem efetuados pela TELEBRAS, ou cobradosjudicialmente.
Subcláusula Quinta: Não será aplicada multa se, comprovadamente,o atraso na prestação do serviço 2advier de caso fortuito ou motivo de força maior. Y
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VanteLeeras
Subclausula Sexta: Também ficam sujeitas ás penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666/93, aempresa CONTRATADAque:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudefiscal no recolhimentode quaisquertributos;
b) Tenha praticadoatosilícitos visandoa frustrar os objetivos da contratação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atosilícitospraticados.

Subciáusula Sétima: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processoadministrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à adjudicatária, observando-se oprocedimento previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.
Subcláusula Oitava: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração agravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado àAdministração, observandoo princípio da proporcionalidade.
Subcláusula Nona: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Subcláusula Décima: As sanções aqui disciplinadas serão aplicáveis sem prejuízo daquelas previstasna Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Subcláusula Única:A garantia do objeto deste contratoconsta do item 10.7 do Termo de Referência.
CLÁUSULADÉCIMASEXTA DOREGIMEDEEXECUÇÃODOSSERVICOS|
Subcláusula Única: O regime de execução dosserviços a serem executados pela CONTRATADAseráde execução indireta, mediante empreitada por preço global.
CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA DAFISCALIZACAO.

    

  

Subcláusula Única: As condições dafiscalização, a ser exercida pela TELEBRAS, são aquelas previstasno item 10.4 do Termo de Referência.

Subcláusula Primeira: O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no item
10.2 do Termo de Referência, bem como noart. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequênciasindicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo deReferência.

Subcláusula Segunda: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADAo direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.
Subcláusula Terceira: A CONTRATADA reconhece os direitos da TELEBRAS em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

a
e
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FANreLESRAS
Subcláusula Quarta: O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

pó
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação aocronograma físico-financeiro, atualizado;
b) Relação dos pagamentos já efetuadose ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
CLÁUSULADÉCIMANONA-DACESSÃODEDIREITOSPATRIMONIAISSubcláusula Única: A CONTRATADA procederá à cessão dos direitos patrimoniais do objetocontratual à TELEBRAS, na forma disposta no art. 111, da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULAVIGÉSIMA-DASALTERAÇÕES oeSubcláusula Primeira: Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65, da Leinº 8.666, de 1993.

Subcláusula Segunda: A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicóes contratuais, osacréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato.
Subcláusula Terceira: As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderãoexcedero limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Subcláusula Única: É vedado a CONTRATADA:

 

a) Caucionar ouutilizar este Termo de CONTRATO para qualquer operação financeira;b) Interrompera execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da TELEBRAS,salvo noscasos previstos em lei;
c) Subcontratar total o objeto do contrato.

ISULA VIGÉSIMASEGUNDA

-DA

SUBCONTRATAÇÃO|
Subcláusula Única: É vedado a CONTRATADA subcontratar total o objeto do contrato.CLÁUSULAVIGÉSIMATERCEIRA -DAPUBLICAÇÃO |Subcláusula Única: Incumbirá a TELEBRAS a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial daUnião DOU, conforme dispõe a legislação vigente.
CLÁUSULAVIGÉSIMAQUARTA~DOSCASOSOMISSOS |Subcláusula Única: Os casos omissos serão decididos pela TELEBRAS, segundo as disposiçõescontidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa doConsumidor e normase princípios gerais dos contratos.
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Arenas
Subcláusula Primeira:Fica eleito o foro da circunscrição judiciária especial de Brasília, com exclusãode qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões relativas a estecontrato.

Subcláusula Segunda:E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apóslido e achadoconforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Pela TELEBRAS:
Y

  

cy   
EMILIO CARLOS ACOCEtLAo entr SetDiretor Técnico-Operacional

Brasília, (0 de punho de 2019.

  f } ÊÊ ¿ ÊÊ ? EAR i posereee ba Aneto a ¿A a
 

 

  r

  

||\4TESTEMUNHAS?>.

    

RENATOVILELA BARBOSA
Gerente de Tecnologia da Informacáo

   
- E Z dé7 eA ©
GUILHERME-PEDRO LIMA

"§6éio Diretorae
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