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8TELEBRAS
PROCESSO Ng 162/2017-TB

CONTRATO N'00972019/3300-TB CELEBRADO

ENTRE A TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
- TELEBRAS E A EMPRESA META

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA PARA
REALIZAÇÃO DE PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE
REDE NA REGIÃO NORTE (ESTADOS DO ACRE,
AMAZONAS, AMAPÁ, PARA, RONDÕNIA,
RORAIMA E TOCANTINS).

A TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.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 Financlal Center, Brasília/DF, CEP: 70.610-440, inscrita no CNPJ sob o n.e

00.336.701/0001-04, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do

Distrito Federal, sob o ng 7.665, em 20/02/1978, publicada no Diário Ofic]a] da União de 13/03/].978,

doravante denominada TELEBRAS, neste ato representada por seu Diretor Técnico-Operacional, o Sr.

LUIS FERNANDO DE FREITAS ASSUMPÇAO, brasileiro, viúvo, engenheiro eletricista, portador da

Cédula de Identidade ng RG nQ 1.672.139 SESP-DF, inscrito no CPF ng 787.717.491-87, residente e

domiciliado em Brasília/DF, e seu Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. ROSÉ ORLANDO RIBEIRO

CARDOSO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Militar
n9 026.112.461-4, inscrito no CPF/MF sob o ng 4].5.338.877-72, residente e domiciliado em
Brasília/DF, nos termos da Diretriz n9 229, de 2015, e, do outro lado, a empresa META

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n9 05.246.884/0001-82, com sede na Rua Machado

de Assis, Quadra Chácara, Lote 22, Bairro Cidade Satélite São Luiz, Aparecida de Goiânia -- GO, CEP

74.920-370, telefone/fax n9 (62) 3093-2205, representada por seu Diretor Administrativo, Sr.
FREDERICO FERRARIO DE SOUSA FREITAS, brasileiro, casado, residente e domiciliado em

Goiânla/GO, RG n9 3740483 DGPC/GO, CPF ng 002.781.871-37, resolvem celebrar nos termos da Lei

no l0.520, de 17 dejulho de 2002, do Decreto no 5.450, de 31 de maiode 2005, do Decreto n97.892,

de 23 de janeiro 2013, bem como, subsidiariamente, a Lei ng 8.666 de 21 de junho de 1993 e

legislação complementar, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO '' ::: :l ;.llF'lf l :

Subcláusula Única: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas na execução

de Serviços de Infraestrutura de Redes de Fibras Ópticas para realização de projetos e implantação

de rede na Região Norte (estados do Acre, Amazonas, Amapá, Para, Rondânia, Roraima e Tocantins),

mediante Ata de Registro de Preços, compreendendo o projeto de rede, execução de projeto,
certificação e ativação de infraestrutura de redes de fibras ópticas, especificação, quantificação,

fornecimento de cabos de fibras ópticas e demais materiais necessários à sua completa
operacionalidade
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8TELEBRAS
CLÁUSULA SEGUNDA DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Subcláusula Uníca: O presente CONTRATO está vinculado, independentemente de transcrição, ao
Edital do Pregão Eletrõnico - SRP n.9 003/2018 e seus Anexos, à proposta apresentada pela

CONTRATADA em 16/02/20].8, e à Ata de Registro de Preço n9 00]./2018, constantes do Processo
Administrativo n' 162/2017-TB.

ÇLÁUSULA TERCEIRA DO QUANTITATIVO E VALORES DO CONTRATO

Subcláusula Primeira: O valor do presente Terão de Contrato é de R$ 1.707.470,31 (um milhão,

setecentos e sete mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos), conforme descrição da
tabela a seguir:
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Subcláusula Segunda: No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

Subcláusula Primeira: O prazo de vigência .deste CONTRATO é de 24 (vinte e quatro) meses, com

início na data de ..Z«/e..Z'.Z.g. e encerramento em .Z..2/eZ./.g.Z., podendo ser prorrogado, nos
termos do art. 57, inciso le $ 1e da Lei n' 8.666, de 1993.

Subcláusula Segunda: A vigência deste CONTRATO está de acordo com o PPA - Plano Plurianual

2016--2019 Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão Social no objetivo de n9 1020 que é: Expandir

o acesso à internet em banda larga para todos promovendo o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação

Subcláusula Terceira: A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão do Pedido de Compra,

limitada aos quantitativos previstos neste Termo de Contrato, observados os acréscimos e
supressões previstos em legislação atinente

;

Subcláusula Quarta: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do CONTRATO será precedida

da correspondente adequação do cronograma aprovado pela TELEBRAS, bem como de justificativa

e autorização da Autoridade Competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

Subcláusula Quinta: Os preços contratados poderão ser reajustados mediante negociação entre as
partes, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste

CONTRATO, com base no Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), acumulado nos últimos doze
meses, observada a seguinte fórmula:

P = v'K ]ii/iO], onde:
P: preço reajustado;
v: preço atual do contrato;
il: número-índice do mês anterior ao da data de aniversário do contrato; e
iO: número-índice do mês anterior ao da data de apresentação da proposta ou do último reajuste
conforme o caso

Subcláusula Sexta: A inércia da CONTRATADA em ressalvar seu direito ou em solicitar ou reajuste
implicará a preclusão do direito

Subcláusula Sétima: No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajuste, a TELEBRAS aplicará

o índice vigente, liquidando a diferença correspondente quando da divulgação do índice definitivo.

Rubricas

SIG Quadra 04, Lotes 075, 081 e 175 - Bloco A, 201. 202, 214 a 2
CEP: 70610-440 Tel: (61j 20 1304/05
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Subcláusula Oitava: Caso o índice estabelecido para aplicação do reajuste venha a ser extinto ou de

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, o índice que vier a ser
d eterminado.

Subcláusula Nona: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial.

CLÁUSULA QUINTA - DO MODELO DE PRESTAÇÃO POS SERVIÇOS'E FORNECIMENTO DOS BENS

Subcláusula Primeira: Os modelos de prestaçãode serviços e fornecimento de bens estão previstos
no item 05 do Termo de Referência. .

CLÁUSULA: SEXTA:- OOS PRAZOS LOCAL E CONO1ÇÕES OE ENTREGA OU EXECUÇÃO

Subcláusula Primeira: Os prazos, local e condições de entrega ou execução estão previstos no item
08 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA TELEBRAS

Subcláusula Unica: A TELEBRAS deverá observar e fazer cumprir fielmente o que estabelecem as

obrigações contidas no item 09 do Termo de Referência e seus Anexos, bem como:

a)

b)

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 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;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, em conformidade com o ANEXO XI da IN SLTI/MPOG N. 05/2017;

Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA,:especialmente quanto ao

exercício de poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

c)

d)

e)

f)
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i) Cientificar a Gerência Jurídica da Telebras para adoção das medidas cabíveis quando do

descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

j) Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as bu//t", especificações técnicas,

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

k) Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável
para o recebimento definitivo de objeto, suê!!dafer o caso:

i."as bu//t'', elaborado pelo responsável por-sua execução;

li.comprovação das ligações definitivas de erlergia, água, telefone e gás;

iii.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
iv.carta "habite-se'', emitida pela prefeitura;

v. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao
Cartório de Registro de Imóveis;

vi. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o

direito assegurado à TELEBRAS no art. 69 da Lei nQ 8.666/93 e no art. 12 da Lei nQ 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA OITAVA -: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Subcláusula Unica: A CONTRATADA deverá observar e fazer cumprir fielmente o que estabelecem

as obrigações da Contratada dispostas no item 10 do Termo de Referência, bem como:

a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além

de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e

quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horários predeterminados pela TELEBRAS

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n9 8.078, de 1990), ficando a

TELEBRAS autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,

em conformidade com as normas e determinações em vigor;

e) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPl;

de pr(&ê-los
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f)

g)

Apresentar à TELEBRAS, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão

na entidade para a execução do serviço;

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
TELEBRAS;

h)

i)

Apresentar, quando solicitado pela TELEBRAS, atestado de antecedentes criminais e distribuição

cível de toda a mão de obra oferecida para execução dos serviços;

Atender as solicitações da TELEBRAS quanta) à substituição dos empregados alocados, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execiição do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

Instruir seus funcionários quanto à necessidade de acatar as normas internas da TELEBRAS;

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à TELEBRAS

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

Relatar à TELEBRAS qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 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;

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela TELEBRAS nos horários e locais de prestação de serviço para

representa-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;

J

j)

k)

1)

m)

n)

0)

P)

q) Arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos

arrolados nos incisos do $ 19 do art. 57 da Lei ng 8.666, de ].993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da TELEBRAS;

r)

s)

t)

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios na execução dos serviços;

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
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u) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

v) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela TELEBRAS ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos

relativos à execução dos serviços

w) Paralisar, por determinação.da TELEBRAS, qualquer atividade que não esteja sendo executada

de acordo com a boa técnica ou que ponha eÚ risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

x) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e
de comunicação

y) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

pertinentes (Leis ngs. 6.496/77 e 12.378/2010);

aa) Obter junto ao órgão competente, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

bb) Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a

TELEBRAS possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência e seus anexos,
conforme artigo 11-1 da Lei n' 8.666, de 1993;

z)

cc) Assegurar à TELEBRAS, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e "b", do Anexo Vll

- F da Instrução Normativa SEGES/MP ng 5, de 25/05/2017:

a. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequações e atuallzações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à TELEBRAS distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

b. Os direitos autorais da solução, projeto, suas especificações técnicas, documentação

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

dd) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de
Referência, no prazo determinado
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ff) Submeter previamente, por escrito, à TELEBRAS, para análise e aprovação, quaisquer mudanças

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo

gg) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro

de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação
das atividades em relação aó cronograma previsto

hh) Refazer, às suas expensas, ostrabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Termo

de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos

ou com vício de construção,. pelo prazo de 05(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo

de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da TELEBRAS.

ii) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou
dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
pública junto à obra

jj) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

kk) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto(água,

esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuarjunto aos órgãos federais, estaduais

e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização

dos serviços e atividades concluídas(ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores

- SICAF, a empresa CONTRATADA cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela

CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

mm) Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros/equívocos no
dimensionamento da proposta.

Subcláusula Segunda: A CONTRATADA deverá apresentar a Declaração de Informações Tributárias

DIF devidamente preenchida com indicação detalhada dos Itens de materiais e serviços, documento

a ser posteriormente validado pela gestão tributária da TELEBRAS
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Subcláusula Terceira: O preenchimento da DIF é pré-requisito para recebimento das notas fiscais

emitidas por conta da prestação dos Serviços Contratados.

Subcláusula Quarta: A CONTRATADA não poderá utilizar, na execução dos serviços, de funcionários

que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na

TELEBRAS, nos termos do artigo 7g do Decreto n' 7.203, de 2010.

CLÁUSULA NONA APLICAÇÃO DE SLA E GLOSA

Subcláusula Primeira: As formas deaplicação da SLA e da Glosa estão descritas no item ll e no Anexo

1 -- SLA, do Termo de Referência. .

CLÁUSULA DÉCIMA SANÇOES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula Primeira: Comete infração administrativa nos termos da Lei ng 8.666, de ].993, da Lei ng

l0.520, de 2002, bem como do item 12 do Termo de Referência a CONTRATADA que

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

b) Não celebrar o Contrato;

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 inidõneo;

g) Cometer fraude fiscal;

h) Não mantiver a proposta; e

i) Não apresentar as garantias contratuais quando for o caso.

Ê

Subcláusula Segunda: A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sançoes:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos

para a TELEBRAS; faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a TELEBRAS;

b) Multas -A multa decorrente do atraso na entrega de materiais e serviços, ou descumprimento de

quaisquer obrigações contratuais, obedecerá à seguinte gradação:

/,l êlraggâ..de..alé..3Q..diga: 0,33% por dia de atraso, sobre o valor da obrigação descumprida;

/0 :].0% mais 0,99% por dia de atraso, sobre o valor da obrigação

descumprlda, limitados estes atrasos a 60 dias, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato por ato da TELEBRAS

H
DA CONAENT
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//0 Reincidência: A relncidência da falta contemplada ensejará a aplicação da multa em dobro

sobre o valor da obrigação descumprida.

a. Os percentuais acima dispostos poderão ser integrados com o SLA.

/vJ B4u!!a..Çg!!!QÊngglÉrlE 10% (dez por cento) do valor do contrato, prevista para o caso de
inadimplemento absoluto da obrigação e pela a prática das condutas infratoras previstas no
artigo 7g da Lei ng l0.520/2002:

a. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

b. A multa compensatória não exclui inddnização suplementar, se o prejuízo experimentado

pela TELEBRAS exceder o valor da indenização pactuada(parágrafo único do artigo 416 do
Código Civil);

c. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual de 10%(dez

por cento), será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida

c; Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade CONTRATANTE, pelo
prazo de até 2 (dois) anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com a União com consequente descredenciamento no SICAF

pelo prazo de até 5(cinco) anos;

e) 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 a TELEBRAS pelos prejuízos causados.

Subcláusula Terceira: Para efeito da aplicação da multa disposta na subcláusula acima, na falta do

Pedido de Compra ou na falta de valor no Pedido de Compra, a multa será aplicada sobre o valor da

obrigação a cargo da CONTRATADA. Inexistente este, a multa será aplicada sobre o valor do contrato,

ou de instrumento equivalente, reduzindo-se os percentuais pela metade ou utilizando-se o
percentual que melhor se adeque ao caso em concreto, considerando-se a razoabilidade e a
finalidade para a qual se destina a multa.

J

Subcláusula Quarta: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de

impedimento, suspensão e declaração de inidoneidade

Subcláusula Quinta: O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente

devidos pela TELEBRAS, das garantias ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

Subcláusula Sexta: A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

si6 QüãaiiD4:tt;tõiõs. 15 e 175 - Bloco A, 201. 202. 214 a

CEP: 7061 0-440 Tel: (61} 20a7-1304/05 -- .#
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Subcláusula Sétima: Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a TELEBRAS

continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante
atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente

da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente

Subcláusula Oitava: Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço

advier de caso fortuito ou motive de força maior.

Subcláusula Nona: Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, 111 e IV da Lei n' 8.666/93, a
empresa CONTRATADA que: '

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frlibtrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

Subcláusula Décima: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à adjudicatária, observando-se o

procedimento previsto na Lei n' 8.666/93, subsidiariamente na Lei n' 9.784/99.

Subcláusula Décima Primeira: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

Subcláusula Décima Segunda: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

Subcláusula Décima Terceira: As sanções aqui disciplinadas serão aplicáveis sem prejuízo daquelas

previstas na Lei n' 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subcláusula Primeira: A CONTRATADA terá o prazo de até].0 Idez) dias para a prestação da garantia

contratual, após assinatura deste CONTRATO, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor total da contratação, na modalidade a ser escolhida pela mesma, que ficará sob a
responsabilidade da TELEBRAS, consoante o $1g do art. 56 da Lei ng 8666/93.

Parágrafo Único: Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do $ 1e do artigo 48 da Lei n' 8.666, de

1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença

entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da proposta.

sia Qüãai:ã ai:í:õtiili7sJ e 175 - Bloco A, 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Conter
CEP: 70610-440 Tel: (61} 2027-1304/05 -- ]b C

.#



8TELEBRAS
Subcláusula Segunda: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,07%(sete centésimos por cento) do valor do CONTRATO por dia de atraso,

até o máximo de 2%(dois por cento).

Subcláusula Terceira: O atraso superior a 25(vinte e cinco dias) dias autoriza a TELEBRAS a promover

a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme

dispõem os incisos le ll do art. 78 da Lei n9 8.666 de 1993.

Subcláusula Quarta: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 03(três) meses após o término da vigência contratual

Subcláusula Quinta: A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes espécies de garantia:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

a. A garantia em dinheiro deverá ser'efetuada em favor da TELEBRAS, em uma instituição
financeira ou banco, a ser definido, com correção monetária

b) Seguro Garantia; ou '

a. Em se tratando de seguro-garantia, a apólice deverá indicar a TELEBRAS como beneficiária.

b. O seguro garanta deverá cobrir o fiel cumprimento das obrigações assumidas nesse

CONTRATO, inclusive as de natureza trabalhista ou previdenciária, até o valor da garantia fixado
na apólice

c. Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da TELEBRAS.

c) Fiança Bancária;

a. Não será aceita fiança bancária que não contemple os seguintes requisitos:

i. Prazo de validade correspondente ao período de vigência deste CONTRATO e por até 03

(três) meses após o término da vigência contratual, com possibilidade de prorrogação em
caso de ocorrência de sinistro;

ii. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o

pagamento a TELEBRAS, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não
cumpra suas obrigações;

iii. Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827
e 838 do Código Civil; e

iv. Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

Subcláusula Sexta: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento à
TELEBRAS em caso de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste CONTRATO e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à TELEBRAS ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
deste Contrato;
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d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

CONTRATADA.

Subcláusula Sétima: No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência a
garantia deverá ser readequada, obrigando-se a CONTRATADA a tomar todas as providências, às suas

exclusivas expensas, para assegurar o cumprimento desta obrigação, tempestivamente

Subcláusula Oitava: Se o valor da garanti.a for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de

qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de lO

(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 TELEBRAS;

c) Prática de ates ilícitos dolosos pgr empregados da TELEBRAS.

ou

Subcláusula Décima: Cabe a TELEBRAS apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas

acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado com esse fim.

Subcláusula Décima Primeira: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de
responsabilidade 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 importâncias

depositadas em dinheiro como garantia, acompanhada de declaração da TELEBRAS, mediante

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste CONTRATO; ou

b) No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, conforme apresentado na subcláusula

quarta, caso a TELEBRAS não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA GARANTIA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Subcláusula Única: A garantia abordará todos os materiais e serviços por 24(vinte e quatro) meses,

contados a partir da emissão do Termo de Recebimento de Projeto (TRP), Termo de Aceitação de
Material(TAM) ou Termo de Aceitação de Serviço(TAS), salvo os itens cuja garantia seja fixada de

forma diferente no Edital e seus ANEXOS, conforme item 14 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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a) 50%(cinquenta por cento) do valor após a entrega de 02(duas) mídias digitais com as planilhas

orçamentárias dos materiais e serviços, o(s) protocolojs) de entrada do(s) licenciamento(sl do

projeto e os demais entregáveis descritos no ANEXO IV do Termo de Referência - Especificações

Técnicas de Redes Ópticas, condicionado a aceitação da documentação por parte da TELEBRAS

b) O pagamento dos 50%(cinquenta por cento) restantes se dará com o(s) licenciamento(s) para a
execução do projeto, caso necessário;

c) Não sendo necessário qualquer licenciamento'para sua execução, o valor do projeto será 100%
(cem por cento) pago após a aceitação pela TELEBRAS;

d) Para quaisquer das situações mencionadas no ]tem].6 do Termo de Referência, será emitido um

Termo de Recebimento de Prometo (TRP) para os Pedidos de Compra que envolvam o referido

Projeto de Rede óptica, formalizando a aceitação por parte da TELEBRAS;

e) Caso o licenciamento da alínea "b" demore mais do que 90 Inoventa) dias para ser concluído, a

TELEBRAS poderá proceder ao pagamento dos 50%(cinquenta por cento) restantes do Projeto de

Rede, caso julgue que a CONTRATADA não descumpriu as suas obrigações com relação ao
licenciamento do projeto;

f) O pagamento do Projeto de Rede nostermos da alínea anterior não exime a CONTRATADAda sua

obrigação de dar prosseguimento ao licenciamento do projeto;

g) Após o recebimento pela TELEBRAS da Nota Fiscal relacionada ao Projeto de Rede, o Fiscal Técnico

de Contrato terá 15 dias para atesta-la;

h) Após o atesto da Nota Fiscal, a TELEBRAS terá 15 dias para efetivar o seu pagamento

considerando as devidas condições/prazos para pagamento e suas retenções

Subcláusula Segunda: O pagamento da Execução de Serviços de Fibras Ópticas Subterrâneas e Aéreas
ocorrerá da seguinte maneira:

a)].00%(cem por cento) do valorapós a entrega de 02(duas) mídias digitais com toda documentação

e o protocolo de entrada do licenciamento do projeto, bem como os demais entregáveis descritos

ANEXO IV do Termo de Referência - Especificações Técnicas de Redes Ópticas, ressalvado a

execução total dos serviços, condicionado a aceitação da documentação por parte da TELEBRAS

conforme alíneas a seguir.

b) Será emitido um Termo de Aceitação de Serviço(TAS) para os Pedidos de Compra que envolvam

a referida execução dos serviços, formalizando a aceitação por parte da TELEBRAS;

c) Após o recebimento pela TELEBRAS das Notas Fiscais relacionadas a execução do serviço, o Fiscal
Técnico de Contrato terá 15 dias para atesta-las, Incluindo as Notas Fiscais de material relativas a
este serviço;

d) Após o atesto das Notas Fiscais, a TELEBRAS terá ].5 dias para efetivar o seu
considerando as devidas retenções

p qgamento,
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Subcláusula Terceira: O pagamento da Entrega de Material, apenas para Pedidos de Compra sem

serviço, ocorrerá da seguinte maneira:

a) 100%(cem porcento) dovalor após a entrega do material no local definido no Pedido de Compra
condicionado a sua aceitação por parte da TELEBRAS;

b) Após a aceitação do material pela TELEBRAS, o Fisca] Técnico de CONTRATO terá ].5 dias para

atestar a Nota Fiscal e emitir o Termo de Aceitação de Material (TAM), formalizando a sua
aceitação; . ,

c) Após a emissão do Termo de Aceitação de material(TAM), a TELEBRAS terá 15 dias para efetivar

o pagamento da Nota fiscal, considerando as devidas retenções.

Subcláusula Quarta: Detalhes adicionais sobre SLA, prazos de entrega e pagamentos devem ser
consultados no ANEXO l do Termo de Referência - SLA.

Subcláusula Quinta: Itens do CONTRATO só podem ser entregues quando houver um Pedido de

Compra com saldo a entregar, sendo saturados pela CONTRATADA após recebimento do respectivo
l prmn

+

Subcláusula Sexta: Itens de serviço só podem ser faturados pela CONTRATADA após recebimento do

respectivo Termo(TRP ou TAS), a ser emitido pelo Fiscal Técnico do CONTRATO.

Subcláusula Sétima: Para materiais, o DANFE que acompanhou o material até a entrega, e que

contém os carimbos de fiscalização interestadual, deve ser encaminhado à TELEBRAS. A escrituração
da Nota Fiscal depende deste recebimento.

Subcláusula Oitava: O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesta" pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada em relação aos serviços efetlvamente prestados e aos materiais empregados.

Subcláusula Nona: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nestas

hipóteses, o prazo para pagamento iniciar-se após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ânus para a TELEBRAS.

Subcláusula Décima: Poderá ser efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Não produziu os resultados acordados;
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c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou

os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Subcláusula Décima Primeira: Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.

Subcláusula Décima Terceira: Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao

SICAF para verificara manutenção das Condições de habilitação exigidas no edital, ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrânicos oficiais ou à

documentação mencionada no Artigo 29 da.Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Subcláusula Décima Quarta: êlonstatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da

CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez por igual período, a critério da TELEBRAS.

Subcláusula Décima Quinta: Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a TELEBRAS adotará as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do

processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

Subcláusula Décima Sexta: Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua
situação junto ao SICAF

Subcláusula Décima Sétima: Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela autoridade

competente, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF

Subcláusula Décima Oitava: Quanto ao pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na

legislação aplicável, em especial no artigo 31 da Lei n' 8.2].2, de 1993.

a) A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial de que faz

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

b) Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza jlSSQN), será observado o disposto na

Lei Complementar n9 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

Subcláusula Décima Nona: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não 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 efetivo
adimplemento da parcela, é, calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula
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EM = 1 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 a ser paga.

1 = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

l:TX : l ..($Z19QL l:O,00016438
365: TX = Percentual dataxa anual = 6%

d

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Subcláusula Primeira: É de total responsabilida'de da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais 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 da

consecução dos serviços não decorra qualquer degradação ao meio ambiente

+

Subcláusula Terceira: A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as

medidas cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo

ambiental, em decorrência da execução de suas atividades objeto deste Contrato.

Subcláusula Quarta: A CONTRATADA deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa ne 1, de

19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus

Artigos 59 e 6Q, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS VEDAÇOES

Subcláusula Primeira: E vedado a CONTRATADA

a) Caucionar ou utilizar este Termo de CONTRATO para qualquer operação financeira;

b) Interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

c) Subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
=üiw;:.ã;;;

DA RESCISÃO CONTRATUAL 8

Subcláusula Primeira O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas

no art. 78 da Lei ng 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Subcláusula Terceira: A CONTRATADA reconhece os direitos da TELEBRAS em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Leí ng 8.666, de 1993.

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

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao
cronograma físico-financeiro, atualizado;

b) Relação dos pagamentosjá efêtuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA OA FISCALIZAÇÃO

Subcláusula Unica: A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela

prevista no item 15 do Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁtJSUtA 0ÉCIMA OITAVA - DA 00TAÇÃ0 0RÇAMENTÁRIA

Subcláusula Única: As despesas decorrentes do objeto deste CONTRATO correrão à conta razão ng

9132320197 e centro de custo nQ 9033004000, dos recursos consignados no Orçamento Anual, a
cargo da TELEBRAS.

b

CLÁUSULA DÉCIMA NONA DAS ALTERAÇÕES E DO REGIME DE EXECUÇÃO

Subcláusula Primeira: Este CONTRATO somente sofrerá alterações, consoante disposições do art. 65,

da Lei ng 8.666, de 1993, por meio de Termo Aditivo, publicado no Diário Oficial da União.

Subcláusula Segunda: A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

Subcláusula Terceira: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1g do art. 65, da Lei n9 8.666, de 1993.

Subcláusula Quarta: As supressões, resultantes de acordo celebrado entre as contratantes, poderão

exceder o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Subcláusula Quinta: A diferença percentual entre o valor global do CONTRATO e o preço global de

referência não poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.

Subcláusula Sexta: O CONTRATO será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

19
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Subcláusula Sétima: A diferença percentual entre o valor global do CONTRATO e o preço global de

referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio económico -- financeiro do contrato
em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não

excedam os custos do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n9 7.983/13, assegurada

a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

Subcláusula Oitava: O serviço adicionado ao CONTRATO ou que sofra alteração em seu quantitativo

ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública,

divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o

preço de referência, ressalvada a exceção previslta no subitem anterior e respeitados os limites do
previsto no $19 do art. 65 a Lei ng 8.666/93.

Subcláusula Sexta: A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%(vinte e cinco por centos
do valor inicial atualizado do contrato.

Subcláusula Sétima: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1g do art. 65, da Lei nQ 8.666, de 1993.

;

Subcláusula Oitava: As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão
exceder o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

êtÁUSULÀ: VIGÉSIMA-'DA SUBCONTRATAÇÃO

Subcláusula Primeira: É permitida a subcontratação do objeto

Subcláusula Segunda: A subcontratação depende de autorização prévia da TELEBRAS, a quem
incumbe avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários à
execução do objeto.

Subcláusula Terceira: 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 a TELEBRAS pelo

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DA PUBUCAÇÃO

Subcláusula Unica: Incumbira à TELEBRAS providenciar a publicação do extrato deste instrumento,

por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DOS ;CASOS OMISSOS
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TECEIRA : DO FORO

W

Subcláusula Primeira: Fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, com exclusão

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente CONTRATO.

Subcláusula Segunda: E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado

conforme, 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.

Brasília, /3} de tpe4c/ {#-de 2019
d

Pela TELEBRAS

LUAS FERRANDO qI FROTAS ASSUMPÇÃO

Di reter Técnk:o-Ol3eraciona l
JOSÉ 04LAND0 RIBEIRO CARDOSO

Dirá;Edi Administrativo-Financeiro

Pela COhITRATADA

FREDERICO FERRARIO DE SOUSA FRESTAS

Diretor Ad ministrativo

TESTEMUNH

Nome:
CPF:

Identidade


