
®TELEnRAS
PROCESSO NQ 303/2018-TB

CONTRATO N.e :.!5./2019/3700-TB QUE ENTRE SI

CELEBRAM A TELECOMUNICAÇOES BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRAS E A EMPRESA SEAL TELECOM COMERCIO E

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES S.A. PARA A

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

SERVIÇOS DE SUPORTE ON-SITE E MANUTENÇÃO DE

HARDWARE E SOFTWARE, COM FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

A TELECOMUNICAÇOES BRASILEIRAS S.A. -- TELEBRAS, sociedade de economia mista, vinculada ao

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com sede no Setor de Indústrias

Gráficas - SIG, Quadra 04, Bloco A, Salas 201 a 224, Ed. Capital Financial Center, Brasília/DF, CEP

70.610-440, inscrita no CNPJ sob o n.9 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 Oficial da União de 13/03/1978, doravante denominada TELEBRAS, neste ato
representada por seu Díretor Técnico-Operacional, o Sr. EMILIO CARLOS ACOCELLA, brasileiro,
casado, engenheiro elétríco, portador da Cédula de Identidade ng 0288185119 -- MD/CMDO EX,
inscrito no CPF n9 934.370.138-15, residente e domiciliado em Brasília/DF e por seu Diretor

Administrativo-Financeiro, o Sr. ANTÕNIO JOSÉ MENDONÇA DE TOLEDO LOBATO, brasileiro,
casado, administrador, portador da Cédula de Identidade n9 2. 126.251-SSP/DF, inscrito no CPF/MF

sob o ng 016.208.178-29, residente e domiciliado em Brasília/DF, nos termos da Díretriz n' 229, de

21/03/2018, e do outro lado a empresa SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES S.A., doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ n9

58.619.404/0008-14, Inscrição Estadual ng 148.954.770.113, situada na Av. Engenheiro Marcelo
Miranda Soares n9 1425, Vila Santo Antânío, CEP 79.500-000, Paranaíba/MS, neste ato representada

por sua Procuradora, a Sra. SUELI CRISTINA LETIZIO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de
Identidade n9 23.244.252-6, inscrita no CPF ng 127.630.158-83, residente e domiciliada em São

Paulo/SP, resolvem celebrar nos termos do art. 32, ínciso IV da Lei ng 13.303, de 30/06/2016, dos

art. 52 c/c art. 92 e seguintes do Regulamento de Licitações e Contratos da Te]ebras, da Lei no].0.520,
de 17/07/2002, do Decreto ng 5.450, de 31/05/2005, e legislação complementar, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
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®TELEBRAS
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJ ETO

Parágrafo Único: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada, para

serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software, com fornecimento integral de

peças de reposição, para atendimento das necessidades das regionais e da sede da TELEBRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Parágrafo Único: O presente CONTRATO está vinculado, independentemente de transcrição, ao
Edital do Pregão E[etrâníco n9 006/2019 Termo de Referência n9 007/20].8/3700, de 08/10/2018, e
seus Anexos (fls. 12/29), à proposta apresentada pela CONTRATADA em 11/03/2019, e ao

Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras, disponível no sítio eletrânico

http ;//www.telebras.com.b r/licitacoesecontratos. php .

CLÁUSULA TERCEIRA DO REGIME DE EXECUÇÃO

Parágrafo Primeiro: O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA será

indireto, sob a forma de empreitada por preço global, em atenção ao art. 69, inciso 11, da Lei ng

13.303/2016, combinado com o art. 116, inciso 11, do Regulamento de Licitações e Contratos da
TELEBRAS.

Parágrafo Segundo: A emissão da ordem de serviço e/ou o início da execução contratual deverão ser
emitidas ou iniciadas após a apresentação da garantia, quando exigida.

CLÁUSULA QUARTA DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJ ETO

Parágrafo Único: A especificação do objeto deste termo de CONTRATO consta do item 03 do Termo
de Referência.

CLÁUSULA QUINTA DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

Parágrafo Único: O objeto deste CONTRATO deverá ser entregue nos prazos e local dispostos no item
07 do Termo de Refe rência.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência deste CONTRATO é aquele fixado no item 20 do Termo de
Referência, de 60 jsessenta) meses, com início a contar a partir de ê8..&12../JS e encerramento em
2b©7.gq..
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BTELEBRAS
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

Parágrafo Primeiro: O CONTRATO possui o valor estimado em R$ 630.000,00(seiscentos e trinta mil
reais), na forma do item].7 do Termo de Referência.

Parágrafo Segundo: No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração,

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral da contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

Parágrafo Primeiro: Consoante o item 20.5 do Termo de Referência, ultrapassados 12 Idozel meses

contados da data da apresentação da proposta, constante da Cláusula Segunda deste ajuste, e,
mediante negociação entre as partes, os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o

acumulado dos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor - IPCA, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a partir da apresentação da proposta.

Parágrafo Segundo: Os reajustes serão precedidos obrigatoriamente de solicitação da
CONTRATADA, acompanhada de memorial de cálculo, caso em que serão reconhecidos os efeitos

financeiros a partir da data da solicitação.

Parágrafo Terceiro: Os reajustes serão formalizadas por meio de Termo de Apostila e não poderão
alterar o equilíbrio económico-financeiro deste Termo de Contrato.

Parágrafo Quarto: Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o próximo ciclo de 12 meses será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Parágrafo Quinto: O reajuste deverá ser solicitado pela CONTRATADA em até 90(novental dias após

o último ciclo de 12 meses, sob pena de preclusão.

Parágrafo Sexto: Caso ocorra a preclusão disposta no parágrafo anterior, a Contratada somente
poderá solicitar reajuste ultrapassados 12 meses da data em que este deveria ter sido pleiteado pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parágrafo Único: As despesas decorrentes dessa contratação correrão à conta razão n9 33224].0103

e o centro de custo n9 9037003000, dos recursos consignados no Orçamento Anual a cargo da
TELEBRAS.

(; ER. Co)IPRAS TEI.EBh\S I',\ATES l)A ('ONI
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®TELEBRAS
CLÁUSULA DECIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro: A Garantia Contratual deste contrato é de 5% (cinco por cento) sobre o valor

lota l do contrato, conforme item 09 do Termo de Referência, sendo que a CONTRATADA terá o prazo
de até 05 (cinco) dias úteis para -apresenta-la, contados do recebimento da convocação pela
TELEBRAS, prorrogáveis por igual período, desde que previamente solicitado pela CONTRATADA com

justificativas aceitas pelo Gerente de Compras e Contratos.

Parágrafo Segundo: A apresentação da garantia é condição indispensável para emissão da ordem de

serviço e/ou início da execução contratual.

Parágrafo Terceiro: Nenhum pagamento poderá ser feito à CONTRATADA antes de apresentada e
aceita a garantia contratual.

Parágrafo Quarto: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por centos do valor do CONTRATO por dia de atraso,
até o máximo de 2% Idois por cento).

Parágrafo Quinto: A não constituição da garantia autoriza a TELEBRAS a promover a rescisão do

contrato, sem prejuízo da aplicação de penalidades por descumprimento ou cumprimento irregular
do contrato.

Parágrafo Sexto: 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.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

al Caução em dinheiro;

b)

ii

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

Seguro Gara nua; ou

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

O seguro garantia 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.

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



BTELEBRAS
a. Prazo de validade correspondente ao período de vigência deste CONTRATO e por até 90

Inoventa) após o término da vigência contratual, com possibilidade de prorrogação em

caso de ocorrência de sinistro;

b, 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;

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

d. Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado

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

al Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste contrato e do não adímplemento das
demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à TELEBRAS ou 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 adimplídas pela
CONTRATADA.

Parágrafo Nono: 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, tempestívamente

Parágrafo Décimo: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05
jcínco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

Parágrafo Décimo Primeiro: A TELEBRAS não executará a garantia nas seguintes hipóteses

a) Caso fortuito ou força maior;

b) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de ates ou fatos da
Administração; ou

c) Prática de atou ilícitos dolosos por empregados da TELEBRA$

SIG ' Q
IB

Te1: (61 ) 2027- 1 305/1304
inancial Conter, CEP: 70.6 1 0-440

'q



®TELEBRAS
Parágrafo Décimo Segundo: Cabe à TELEBRAS apurar a isenção da responsabilidade prevista nas

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

Parágrafo Décimo Terceiro: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de
responsabilidade que não as previstas neste item.

Parágrafo Décimo Quarto: A garantia caução, seguro ou fiança será considerada extinta

a) Para o caso de caução em dinheiro, com a devolução/entrega da autorização para o levantamento

de importâncias depositadas em a título de garantia, após a solicitação da CONTRATADA,

acompanhada de declaração da TELEBRAS, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA

cumpriu todas as cláusulas deste CONTRATO, desde que tenha decorrido o prazo de 90 Inovental
dias do término da vigência contratual e não exista Processo Administrativo Sancionatório em curso;

bl Para os casos de seguro garantia e fiança bancária, com o escoamento do prazo de 90 (novental

após o término da vigência do Contrato, caso a TELEBRAS não comunique a ocorrência de sinistros.

Parágrafo Décimo Quinto: O valor destinado à garantia deverá cobrir o fiel cumprimento das
obrigações assumidas nesse CONTRATO, inclusive as de natureza trabalhista ou previdenciária, até o

valor da garantia fixado na caução, apólice ou carta-fiança.

ou

Parágrafo Décimo Sexto: É vedada qualquer disposição na garantia que venha a restringir a cobertura

por espécie de prejuízo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

Parágrafo Primeiro: Conforme item 10 do Termo de Referência, a CONTRATADA deverá prover

garantia de equipamentos e software durante o prazo de 60 (sessenta) meses a contar da data da
assinatura do contrato, na forma nele especificada.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DAS OBRIGAÇOES DA TELEBRAS

Parágrafo Primeiro: A TELEBRAS deverá observar e fazer cumprir fielmente o que estabelecem as
obrigações dispostas no item 14 do Termo de Referência, bem como:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de
comissão/funcionário especialmente designada(o);

c) Verificar, de forma minuciosa, a conformidade a entrega do objeto com as especificações
constantes do Termo de Referência e da Proposta da
recebimento parcial ou definitivo do objeto do contrato

OlqRATADA, para fins de aceitação e

GER.
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BTELEBRAS
dl Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pela entrega do objeto, efetivamente medida e

fatu rada ;

e) Fornecer as especificações, instruções e indicar as localizações necessárias para a entrega do
objeto deste contrato;

fl Informar à CONTRATADA as eventuais alterações relativas ao objeto deste contrato

gl Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na entrega do

objeto, fixando-lhe prazos para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos;

hl Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da emissão de notas de débitos e
da suspensão da entrega do objeto;

il Emitir as Requisições de Materiais e Serviços com todas as informações necessárias para sua
entrega;

jl Exigir o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta.

Parágrafo Segundo: A TELEBRAS não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá observar e cumprir fielmente o que estabelecem as
obrigações dispostas no item 13 do Termo de Referência, bem como:

a) Respeitar e cumprir os atos normativos internos em vigor na TELEBRAS;

b) Entregar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no

Termo de Referência e seus Anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as

indicações referentes, se couber, à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;

c) Manter representante específico e devidamente credenciado para responder pela entrega do
objeto junto à TELEBRAS;



BTELEBRAS
el Quando necessário entregar novamente o objeto, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo nas
condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a CONTRATADA

de fazê-lo, a TELEBRAS poderá contratar terceiro para executar o serviço/efetuar a entrega,
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo ressarcimento à TELEBRAS do valor pago

ao terceiro contratado;

fl Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do serviço, conforme os artigos

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

autorizada a descontar, dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos

sofridos;

gl Vedar a utilização, na execução do contrato, de profissional que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança da TELEBRAS, nos termos do art. 7' do
Decreto n' 7.203, de 2010;

h) Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e ao

objeto a ser entregue;

il Atender prontamente às observações e exigências formalizadas pelo Fiscal ou Gestor contratual;

jl Relatar à TELEBRAS toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega do objeto;

kl Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto nacondição de
aprendiz para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

1) Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

m) Arcar com o ânus 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 contratação;

n) Apresentar a Declaração de Informações Tributárias - DIF no prazo estabelecido pela TELEBRAS,

devidamente preenchida com indicação detalhada dos itens de materiais e serviços, documento a
ser posteriormente validado pela gestão tributária da TELEBRAS, sendo que, o preenchimento da DIF

é pré-requisito para recebimento das notas fiscais emitidas por conta da prestação dos
serviços/entrega contratados;

o) Deixar de entregar, prorrogar ou suplementar a garantia contratual no prazo estabelecido pela
TELEBRAS, quando cabível
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BTELEBRAS
CLÁUSULA DECIMA QUARTA DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: As condições de pagamento estão previstas no item 08 do Termo de Referência,
e este deverá ser efetuado mensalmente pela TELEBRAS no prazo de 15 jquinzel dias, contados do

atesto da Nota Fiscal/Futura pelo fiscal do contrato, por intermédio de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente, indicados pela CONTRATADA.

Parágrafo Segundo: A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer em conformidade com as

orientações gerais para a emissão de notas fiscais de mercadorias e serviços à TELEBRAS, devendo

atender as exigências tributárias do local da efetiva prestação dos serviços/entrega.

Parágrafo Terceiro: emissão de documentos fiscais à TELEBRAS deverá ocorrer da seguinte forma:

quanto aos serviços Executados em Brasília a emissão deverá ocorrer para a sede da empresa, situada

em Brasília/DF; quanto aos serviços executados nos Escritórios Regionais a emissão deverá ocorrer

para a Filial da TELEBRAS, com seu respectivo CNPJ, localizada na capital do estado onde se encontra

o escritório regional.

Parágrafo Quarto: O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesta" pelo

funcionário competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados ou aos materiais empregados.

Parágrafo Quinto: 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 ínadimplência, o

pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta

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

Parágrafo Sexto: Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária.

Parágrafo Sétimo: Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.

Parágrafo Oitavo: Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA,

será providenciada sua notificação por escrito, para que, no prazo de lO (dez) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da TELEBRAS.

Parágrafo Nono: Persistindo a irregularidade, a TELEBRAS poderá adotar as medidas necessárias à
sso

rio

9
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BTELEBnAS
Parágrafo Décimo: Na hipótese de rescisão, havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos
devidos continuarão sendo realizados, sob pena de enriquecimento ilícito da Telebras.

Parágrafo Décimo Primeiro: Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na

legislação em vigor.

Parágrafo Décimo Segundo: 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.

Parágrafo Décimo Terceiro: 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:

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:
1: TX : E f6/100\ l: 0,00016438

365 TX= Percentual dataxa anual = 6%

Parágrafo Décimo Quarto: Nenhum pagamento poderá ser feito à CONTRATADA antes de

apresentada e aceita a garantia contratual, quando exigida.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA OA FISCAUZAÇÃO

Parágrafo Primeiro: O acompanhamento, o atesto e a fiscalização do objeto deste ajuste serão
exercidos por representantes da TELEBRAS, neste ato denominados FISCAIS, devidamente
credenciados, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando
ciência de tudo à CONTRATADA, conforme art. 40, ínciso V]] da Lei n9 ].3.303/2016, e do art. 131 e
seguintes do Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras.

Parágrafo Segundo: Durante a execução do objeto contratado, caberá à TELEBRAS, diretamente ou

por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições do Termo de
Referência e deste Contrato.

Parágrafo Terceiro: A ausência ou omissão da fiscalização da IRAS não exime nem reduz a

CONTRATADA das responsabilidades previstas neste Cpnn inclõlsive perante terceiros, por
(; }:k co)
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BTELEBRAS
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da TELEBRAS ou de seus agentes e prepostos, na forma do art. 77, il-9 da Lei ng

13.303/2016, e do parágrafo único do art. 133, do Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Parágrafo Primeiro: Na forma do item 16 do Termo de Referência, é de total responsabilidade da
CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execução do objeto do
Contrato, no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá adotar todos os cuidados necessários para que da

execução do objeto contratado não decorra qualquer degradação ao meio ambiente

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas

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

decorrência da execução de suas atívidades objeto deste contrato.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa ng 1, de

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

seus artigos 5g e 6g, no que couber.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA DAS VEDAÇÕES

Parágrafo Único: É vedado

a) Caucionar ou utilizar este termo de contrato para qualquer operação financeira;

b) Interromper a execução do objeto do contrato sob a alegação de inadimplemento por parte da

TELEBRAS, salvo nos casos previstos em leí;

c) Subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato, conforme di$pestQ no item 18.5 do
Termo de Refe rêncía.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo Primeiro: Conforme item 15 do Termo de Referência, pela inexecução total ou parcial, ou

ainda por atraso ou descumprimento das obrigações da CONTRATADA, a TELEBRAS pode,

assegurado o devido processo legal, aplicar penalidades de natureza pecuniárias, de obrigações de
fazer ou de não fazer e em especial as seguintes sanções:

11

Advertência escrita;

Multas;

11



BTELEBRAS
111 - Suspensão de licítare contratar com a TELEBRAS, pelo prazo de até 02 Idoisl anos.

Parágrafo Segundo: A advertência consiste no aviso por escrito, à CONTRATADA, pela prática de
condutas menos graves e que ofereçam riscos menores à TELEBRAS, podendo ainda, se for o caso,
ser fixado prazo para adoção de medidas corretivas.

Parágrafo Terceiro: São consideradas condutas que oferecem riscos menores à Administração, as

infrações administrativas omissivas ou comissivas não sancionadas com as penalidades definidas nos
parágrafos quarto e seguintes desta cláusula.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA pode ser punida com sanção pecuniária de multa, sem prejuízo

da sanção de suspensão de licitar e contratar com a Telebras, em face de ínexecução total ou parcial,
respeitando o seguinte:

1 - Até 2% sobre o valor atualizado do contrato, nos casos em que a CONTRATADA deixar de
apresentar, renovar ou suplementar a garantia contratual, quando exigida, no prazo estabelecido
pela Gerência de Compras e Contratos;

11 - 15% sobre o valor do termo aditivo em caso de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar

ou retirar Termo Aditivo ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela TELEBRAS,

tendo anteriormente manifestado sua intenção em aditar o contrato ou deixado de manifestar seu
propósito de não prorrogar;

111 - 20% sobre ovalorda proposta no caso em que a CONTRATADAcometerfraude ou comportar-

se de modo ínidõneo no âmbito da licitação.

IV - Os percentuais das multas de caráter compensatório e moratório serão aplicados conforme
estabelecido no item 15.3 do Termo de Referência.

Parágrafo Quinto: Os valores das multas, aplicadas após regular processo administrativo, poderão

ser descontados dos pagamentos a serem efetuados pela TELEBRAS, descontados da garantia
fornecida pela CONTRATADA, ou cobrados judicialmente.

Parágrafo Sexto: Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a TELEBRAS continuará

efetívando 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 judicial.

Parágrafo Sétimo: Quando a multa for abatida da garantia esta deverá ser imediatamente

recomposta, sob pena de considerar-se a ausência de recomposição como inexecução contratual.

Parágrafo Oitavo: Não será aplicada multa se o descumprimento na entrega do objeto advierde caso

fortuito ou motivo de força maior, devidamente reconhecido pelo fiscal ou gestor do contrato.

Par

ant



®TELEBRAS
devendo o fato ser comunicado à Gerência de Auditoria Interna para registro nas contas anuais da
TELEBRAS.

Parágrafo Décimo: A multa compensatória fixada no parágrafo quarto não exclui indenização

suplementar, se o prejuízo experimentado pela TELEBRAS exceder o valor da indenização pactuada,

na forma estabelecida no art. 416, parágrafo único, do Código Civil.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA pode ser punida com suspensão de licitar e
impedimento de contratar com a Telebras pelo período de até 02(doisl anos, sem prejuízo de outras
disposições previstas no termo de referência ou neste contrato, em face de inexecução total ou

parcial, ou ainda por atraso ou descumprimento das obrigações e, em especial, quando:

a) Ensejar o retardamento ou a paralização do objeto do contrato;
bl Comportar-se de modo inidâneo ou cometerfraude fiscal;

cl Recusar, injustificadamente, em assinar, retirar, o Termo Aditivo ou o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela TELEBRAS;

d) Ensejar atrasos e qualquer outro descumprimento total de cláusula contratual;

e) Ensejar atrasos e qualquer outro descumprimento parcial de cláusula;

f) Deixar de adotar medidas corretívas no curso do contrato ou instrumento equivalente;
g) Não executar total objeto;

h) Não executar parcialmente o objeto;

i) Deixar de entregar o objeto com todos os parâmetros de qualidade exigidos;
j) Praticar ato tipificado como crime, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Parágrafo Décimo Segundo: As penalidades acima descritas poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente

Parágrafo Décimo Terceiro: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

Parágrafo Décimo Quarto: A eventual aplicação de qualquer das penalidades ora previstas será

precedida de regular processo administrativo, em que se assegurará o contraditório e a ampla defesa
à CONTRATADA, que terá o prazo de lO (dez) dias úteis. para apresentação da defesa prévia, nos
termos do art. 83, $2g da Lei n' 13.303/2016, combinado com o art. 139, $ 2e, inciso IV do
Regu[amento de Licitações e Contratos da Te]ebras, com aplicação subsidiária da Lei n' 9.784/].999.

Parágrafo Décimo Quinto: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta irregular, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à TELEBRAS, observando o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Sexto: As sanções aqui disciplinadas serão aplicáveis sem prejuízo daquelas
previstas na Lei n' 12.846/2013 - Leí Anticorrupção

SIG ' Q BI. A - Salas 201 !4 - Ed. Capital
Te1: (61) 2027- 1305/1304
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro: Este CONTRATO poderá ser rescindido pelas CONTRATANTES nos termos dos
art. 69, incisa V]], da Leí 13.303/2016 combinado com o art. ].16, $19 do Regulamento de Licitações
e Contratos da Telebras.

Parágrafo Segundo: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se

à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

Parágrafo Terceiro: 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;

bl Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas

CLÁUSULA VIGESIMA DAS ALTERAÇÕES

Parágrafo Único: Este contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as partes, devendo ser

promovida mediante celebração de Termo Aditivo, ressalvado o reajuste que será realizado por
Termo de Apostila, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar, consoante

disposições do art. 81 e seguintes da Lei n9 13.303/2016 combinado com o art. 128 e seguintes do
Regulamento de Licitações e Contratos da TELEBRAS e das normas gerais de direito privado.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Único: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste contrato reger-

se-ão pelas disposições contidas na Lei n.Q 13.303, de 2016, pelo Regulamento de Licitações e

Contratos da Telebras, pelas normas gerais de direito privado, e, subsidiariamente, pela Lei ng 8.078,
de 1990 -- Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DA MATRIZ DE RISCOS

Parágrafo Primeiro: A TELEBRAS e a CONTRATADA, tendo como premissa a obtenção do melhor

custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-

lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões

contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo l deste
LUI l LI dLU.

supervenientes
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CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Parágrafo Único: Incumbira à TELEBRAS providenciar a publicação do extrato deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União - DOU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

Parágrafo Primeiro: 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.

Parágrafo Segundo: E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado

conforme, as partes a seguir firmam o presen

para um só efeito, na presença de 02 Iduasl te
:e contrato em 02 Iduas) vias, de ig
;temunhas abaixo assinadas

teor e forma

Brasília,b9g Jde w\Q,tCe"S
2019

Pela /CELEBRA

REOb ACOUiL10
jíretor Tédt:rixa;=g$prak:iona l

ANTÕN10 JOSÉ h7KNl:ONÇA DE TOLEDO LOBAtÕ
Díretor Ajl mi fiistrativo-Financeiro

Pela CONTRATADA

UEÜ CRISTINA LETIZIO
Procuradora

TESTEM UN HAS

t
'a

Nome: Xõq B-

d 2.?. g+-rDr- 'g Z R
Nome
CPF

IdentídahIdentidade: 80 .\ÇX1) 9 e.f'l tZt(.
leal ;Telecom Com.Serva:relegam.Ltda

SIG - Quad Bi. À : É
Te1: (61) 2027- 1305/1304
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ANEXO 1 - MAPA DE RISCOS

SIG - Quadra 04 - BI. A - Salas 201 a 224 - Ed. Capital Financíal Conter. CEP: 70.610-440
I'c1: (61) 2027-1305/1 304 -- contratos {f:tclclln\s.com.hr
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Categoria do Risco
Administrativo

Risco atinente aa Tempo
da Execução



®TELEnRAS
Riscos Trabalhista e
Previdenciário

Responsabilização da TELEBRAS par verbas
:rabalhistas e previdenciárias dos profissionais
do Contratado alagados na execução do objeta
contratual.

Geração de custos
:rabalhístas e/ou

prevídenciários para o
TELEBRAS, além de

eventuais honorários
multas e

verbas sucumbenciais.
Débito ou crédito tributário
ou fiscal (não tributário).

Ressarcimento, pelo
Contratado, ou retenção de
pagamento e compensação
com valores a este devidos

da quantia despendida pelo

Contratada

Risco Tributário e Fiscal

anão Tríbutáriol

Responsabilização da TELEBRAS por
indevido em valor menor ou

maior que o necessário, ou ainda de ausência
de recolhimento, quando devido, sem que haja
culpa do TELEBRAS.

pelo
Contratado, ou retenção de
pagamento e compensação
com valores a este devidos,
da quantia despendida pelo
TELEBRAS.

'l'c1: (61) 2027-1305/1304 it i'i! rl tclcbri
Centcr, CEP: 70.6) 10-440
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