
services

OFICIO N0 063/2020 - RAIO SERVICOS /DF

Brasilia, 11 de fevereiro de 2020.

Prezada Senhora,

Em referencia ao Pregao Eletronico 31/2019 que recebe o numero de processo 
n° 350/2019-TB a empresa JDR SERVICES LTDA ME - RAIO SERVINGS, devidamente 
inscrita no CNPJ n° 22.463.530/0001-09, vem respeitosamente, apresentar contrato n° 
004/2020/2200-TB a ser aven^ado com essa TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A - 
TELEBRAS devidamente assinado.

Trata-se de Oficio encaminhando uma via do Contrato de Prestagdo de 
Servigos n° 004/2020/2200-TB, devidamente assinada por essa JDR, conforme solicitaipao anexa.
2.

Informamos aiiida que a Apolice de Seguro Garantia sera encaminhada a esta3.
TELEBRAS, tempestivamente.

fg
. m Nos colocamos a disposifao para quaisquer esclarecimentos, atrayes da 

Diretora Administrativa desta Dr3 Danielle Ferreira Gonfalves, no telefone (61) 3048-3636, e- 
Vi mail danielle@gruporaio.com e na sede da empresa, qual seja, QSD 53 lote 01 loja 1 parte A, 

Edificio Adonai, Taguatinga-Sul, Brasilia-DF.

as:

iH
lei
» AtenciOsamente,se Ana Paula F Queiroz 

n . Dpto Comercial
v 4m raiita {-QwiiA&nxi>0 Raio
rra Paula Ferreira Queiro^f
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Departamento Comercial
[i-

A
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A-TELEBRAS 
Gerencia de Compras e Contratos
ERIKA NEVES OLIVEIRA
SIG Quadra 4 bloco A salas 201 a 224 - Edificio Capital Financial Center, Brasilia/DF. 
CEP 70610-440.
Telefone: 2027-1206
E-mail: erika.oliveira@telebras.com.br

QSD 53 Lote 01 Loja 01, Edificio Adonai, Taguatinga Sul, 
Brasilia - DF CEP: 72.020-530 

Fone.: (61) 3048-3636 - www.gruporaio.com
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Ana Paula F Queiroz

Erika Neves Oliveira <erika.oliveira@telebras.com.br> 
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 16:06 
danielle@gruporaio.com; Ana Paula F Queiroz
Sandro Eduardo Vergara de Borba; Jaqueline Souto Mangabeira Binicheski; 
Camila Rocha e Benevides; Luiza Albuquerque Thees Ribeiro; Isabela Aquino 
Schneider; Raphael Blanco Lombardi
Pregao Eletronico N° 031/2019 - Contrato n° 004/2020/2200-TB para 
assinatura digital
Instrugoes para CONTRATOS, OC, DISPENSA e INEXIGIBILIDADE - 
Documenta^ao e Informagoes para empresas.pdf; TLBASS202002739 JDR.pdf

De:
Enviado em: 
Para:
Cc:

Assunto:

Anexos:

Prezado Fornecedor,

Segue em anexo Contrato n0 004/2020/2200-TB para assinatura digital, conforme 
referencias abaixo:

Pregao Eletronico n° N° 031/2019
Processo Administrative n° 350/2019 (TLB-PRO-2020/00272)
Objeto: contratagao de servigo de carregadores para atender a sede da

Telebras.

Adicionalmente, informamos que as orientagoes para emissao de notas fiscais 
seguem em documento anexo.

Lembramos que a garantia contratual devera ser encaminhada a Telebras no prazo 
de ate 05 (dias) dias uteis a contar da assinatura do termo em anexo, prorrogaveis 
por igual penodo desde que solicitado e devidamente justificado conforme dispoe a 
Clausula Decima - Da Garantia Contratual.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Erika Neves Oliveira
Especialista em Gestao de Telecomunicagoes 
Gerencia de Compras e Contratos 
Diretoria Administrativo-Financeira 
(61) 2027-1321
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S TELEBRAS
telecomunicaqOes brasileiras s.a.

PROCESSO ELETR6NICO ns TLB-PRO-2020/00272 
PROCESSO FfSICO N0 350/2019

CONTRATO N.s 004/2020/2200-TB 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
TELECOMUNICAQOES BRASILEIRAS 
S.A. - TELEBRAS E A EMPRESA JDR 
SERVICES LTDA-ME PARA A 
CONTRATAQAO DE SERVIQO DE 
CARREGADORES NA SEDE DA 
TELEBRAS.

A TELECOMUNICAQ6ES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS, sociedade de economia mista, 
vinculada ao Minist^rio da Ciencia, Tecnologia, lnova?6es e Comunicagoes, com sede no 
SIG - Quadra 04 - Bl. A - Salas 201 a 224 - Ed. Capital Financial Center, Brasflia/DF, CEP 
70.610-440, inscrita no CNPJ n.s 00.336.701/0001-04, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o ns 7.665, em 20 
de fevereiro de 1978, publicada no DiSrio Oficial da Uniao de 13 de marpo de 1978, 
doravante denominada TELEBRAS, neste ato representada por seu Diretor 
Administrativo-Financeiro, o Sr. ANDR£ LUfS GOMES MONTEIRO, brasileiro, casado, 
Bacharel em Ciencias Aeronduticas com habilita?ao em Aviagao Militar, portador da 
CTPS n® 4325745 - S6rie 0060 - DF, Carteira de Identidade n2 449530 - Minist^rio da 
Defesa, e CPF n2 612.420.046-53, residente e domiciliado em Brasilia/DF, e por sua 
Gerente de Logfstica Substitute, a Srta. LUIZA DE ALBUQUERQUE THEES RIBEIRO, 
brasileira, solteira, relagoes publicas, portadora da C6dula de Identidade n2 RG n2 
2.452.953 SSP/DF, inscrita no CPF n2 024.118.381-23, residente e domiciliada em 
Brasilia/DF, nos termos da Diretriz n° 229, de 21 de margo de 2018, e do outro lado a 
empresa JDR SERVICES LTDA ME, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no 
CNPJ n2 22.463.530/0001-09, situada na QSD 53, Lote 01, Loja 01, Edificio Adonai, 
Taguatinga Sul, Brasilia/DF, CEP: 72.020-530, neste ato representada por sua Diretora 
Administrativa, a Srta. DANIELLE FERREIRA GONQALVES, brasileira, solteira, advogada, 
portador da C6dula de Identidade n2 2.419.610, inscrita no CPF n2 011.159.931-86, 
residente e domiciliada em Brasilia/DF, resolvem celebrar nos termos do inciso IV, do 
art. 32 da Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016, corroborada e combinada com as 
disposigoes constantes do TfTULO IV - DA LICITAQAO E DA CONTRATAQAO DIRETA, art. 
93 e seguintes do Regulamento de Licitagoes e Contratos - RELIC TELEBRAS, da Lei n2 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto n2 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e legislagao complementar, apenas no 
que nao conflitar com o disposto na Lei n2 13.303/2016, mediante as dausulas e 
condigoes seguintes:
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S TELEBRAS
TELECOMUNICAgOES BRASILEIRAS S.A.

[clAusula PRIMEIRA - DOOBJETO

Paragrafo Unico: O presente Contrato tem por objeto a contratagao de empresa 
especializada na prestafao de servifos de carregadores para atender as necessidades da 
sede da TELEBRAS.

[clAusula segunda - da viNCULAgAO

Paragrafo tinico: 0 presente Contrato estci vinculado, independentemente de 
transcrigao, ao Edital do Pregao Eletronico nSBl/2019, ao Termo de Referenda n2 
15/2019/2200, de 06 de novembro de 2019 e seus Anexos (fls. 90/112), a proposta 
apresentada pela CONTRATADA em 26/12/2019, e ao RELIC TELEBRAS, disponivel no 
sitio eletronico http://www.telebras.com.br/licitacoesecontratos.php.

clAusula terceira - do regime de EXECugAo dos sERvigos
Paragrafo Primeiro: O regime de execufao dos servifos a serem prestados pela 
CONTRATADA seri indireto, mediante empreitada por prefo global, conforme inciso II, 
do art. 69 da Lei ns 13.303/2016, combinado com o inciso II, do art. 116 do RELIC 
TELEBRAS.

Parigrafo Segundo: 0 inicio da execufao contratual devera ocorrer em at6 7 (sete) dias 
uteis a partir da data de assinatura do Contrato, conforme item 5 do Termo de 
Referenda.

clAusula quarta - dos elementos CARACTERfsTicos bo objeto

Pardigrafo Unico: Os elementos caracteristicos do objeto deste Contrato constam dos 
itens 3,4 e 5 do Termo de Referencia.

clAusula quinta - dos prazos~e local de fornecTmento e PRESTAgAb dos 
SERvigos  

Paragrafo Gnico: 0 objeto deste Contrato devera ser prestado nos prazos e local 
dispostos no item 5 do Termo de Referencia.

clAusula sexta - da vigEncia

Paragrafo Primeiro: 0 prazo de vigencia deste contrato a aquele fixado no item 14 do 
Termo de Referencia, ou seja, 12 (doze) meses, prorrogaveis por at6 60 (sessenta) 
meses, com inicio a contar de 10/02/2020 e finalizagao em 10/02/2021, na forma do art. 
71 da Lei ns 13.303/2016, combinado com o art. 119 do RELIC TELEBRAS.

Paragrafo Segundo: Ap6s 12 (meses) meses subsequentes a celebrafio deste contrato, 
qualquer das partes CONTRATANTES podera solicitar a resiligao deste instrumento, por 
meio de carta a ser entregue com no minimo 120 (cento e vinte) dias de antecedencia, 
conforme item 21.4 do Termo de Referencia.
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S TELEBRAS
TELECOMUNICAQ6ES BRASILEiRAS S.A.

Parigrafo Terceiro: Caso o prazo mi'nimo para solicita?ao da resilifio disposto no 
par^grafo anterior nao seja atendido, a parte que solicitar a resiligao contratual ficara 
sujeita eis penalidades previstas na Clausula de SangSes deste ajuste.

nCLAUSULA S£TIMA - DO VALOR DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro: O contrato possui o valor de R$ 82.999,92 (oitenta e dois mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), conforme Planilha de 
Formagao de Pregos e abaixo descrito:

Quantidade de 
Empregados 
por Posto (C)

Quantidade de Postos (D) 
Valor Total do Servi;o (E)

Valor por 
empregado (B)

Quantidade de 
Postos (D)Tipo de Servi;o (A)

R$ 6.916,66R$ 3.458,33Carregador/Estiva 02 01
R$ 6.916,66Valor mensal dos services

R$ 82.999,92Valor anual dos services

Paragrafo Segundo: No valor acima estao incluidas todas as despesas ordin^rias diretas 
e indiretas decorrentes da execugao do objeto, tais como gastos com salaries, vale 
transporte, beneficios, uniformes, tributes e/ou impostos, encargos socials, trabalhistas, 
previdencicirios, fiscais e comerciais incidentes e outros necessaries ao cumprimento 
integral da contratagao.

Paragrafo Terceiro: Apds 12 (doze) meses subsequentes a celebragao deste contrato, a 
CONTRATADA fica obrigada a retirar os custos j2 pagos e/ou amortizados, entre eles a 
rubrica de f6rias e a redugao das rubricas de aviso previo indenizado e aviso pr£vio 
trabalhado, que deverao ser reduzidas para 10% do percentual aprovisionado no 
momento da licitagao, assim, ocasionando na corregao dos valores constantes das 
incidencias.

Paragrafo Quarto: Demais custos deverao ser retirados do contrato sempre que houver 
amortizagao integral destes valores.

CLAUSULA OITAVA - DA REPACTUCAO

Paragrafo Primeiro: Consoante o item 17 do Termo de Referenda, os pregos 
contratados poderao ser repactuados e/ou reajustados, conforme o caso, mediante 
negociagao entre as partes, observado o interregno mi'nimo de 12 (doze) meses, a contar 
da data do orgamento a que a proposta se referir.

Paragrafo Segundo: A repactuagao e/ou reajuste deveri ser precedida, 
obrigatoriamente, de solicitagao da CONTRATADA, acompanhada de memorial de 
calculo, caso em que serao reconhecidos os efeitos financeiros a partir da data do fato 
gerador ou da solicitagao.
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®TELEBRAS
TELECOMUNICAgOES BRASILEIRAS S.A.

ParSgrafo Terceiro: Compete a CONTRATADA justificar e comprovar a varia^ao dos 
custos, apresentando memdria de cdlculo e planilhas apropriadas para andlise e 
posterior aprovagiao da TELEBRAS, nos termos desta cldusula.

Pardgrafo Quarto: A repactua^So podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem 
necesscirias, em respeito ao princfpio da anualidade do reajustamento dos pregos da 
contratagao, podendo ser realizada em mementos distintos para discutir a variagao de 
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os 
custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos necessaries a 
execugao do servi^o.

Pardgrafo Quinto: A TELEBRAS podera realizar diligencias para conferir a variagao de 
custos alegados pela CONTRATADA.

Parcigrafo Sexto: Quando a contratafio envolver mais de uma categoria profissional, 
com datas-bases diferenciadas, a repactuagao deverci ser dividida em tantas parcelas 
quantos forem os acordos, dissfdios ou convengoes coletivas das categorias envolvidas 
na contratagao.

Paragrafo S6timo: £ vedada a inclusao, por ocasiao da repactua?ao, de beneficios nao 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatdrios por forga de 
instrumento legal, sentenga normativa, acordo coletivo ou conven?ao coletiva.

Parcigrafo Oitavo: A TELEBRAS nao se vincula ds disposifoes contidas em acordos e 
convenqoes coletivas que nao tratem de materia trabalhista.

Paragrafo Nono: Quando a repactuagao se referir aos custos da mao de obra, a 
CONTRATADA efetuarS a comprovagao da variagao dos custos dos servigos por meio de 
Planilha de Custos e Formagao de Pregos, acompanhada da apresentagao do novo 
acordo, dissidio ou convengao coletiva da categoria profissional abrangida pelo 
contrato.

Paragrafo Decimo: Quando a repactuagao se referir aos demais custos, os valores 
poderio ser corrigidos, aplicando-se o acumulado dos 12 meses do IGPM/FGV a contar 
da apresentaggo da proposta, no caso da primeira repactuagao, ou apds o ciclo de 12 
(doze) meses dos efeitos financeiros da ultima repactuagao correspondente g mesma 
parcela objeto de nova solicitagao, sendo que os efeitos financeiros serao concedidos a 
partirda solicitagao.

Paragrafo D4cimo Primeiro: Os novos valores contratuais, decorrentes das 
repactuagoes, terao suas vigencias iniciadas observando-se o seguinte:

a) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejufzo da contagem 
de periodicidade para concessao das repactuagdes futuras; ou

b) Em data anterior a ocorrencia do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuagao envolver revisao do custo de mao de obra em qu|^J)Dr6prio fato
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S TELEBRAS
TELECOMUNICAQOES BRASILEIRAS S.A.

gerador, na forma de acordo, dissi'dio ou convengao coletiva, ou sentenga 
normativa, contemplar data de vigencia retroativa, podendo esta ser considerada 
para efeito de compensa?ao do pagamento devido, assim como para a contagem 
da anualidade em repactuagoes futuras;

c) A partir da formaliza?ao do pedido, quando a repactuagao se referir aos demais 
custos.

Paragrafo Decimo Segundo: Quando a repactuagao se referir aos demais custos, a 
solicitaqao deverci ser realizada em at6 90 (noventa) dias ap6s o prazo estabelecido no 
ParSgrafo D6cimo, sob pena de preclusSo.

Paragrafo Decimo Terceiro: A repactuaqao dos custos com mao de obra deverci ser 
solicitada em ate 90 dias apds a data do registro do acordo ou da convenqao coletiva de 
trabalho no 6rgao competente, sob pena de predusao.

Paragrafo Decimo Quarto: Caso ocorram as preclusoes dispostas nos par^grafos 
anteriores, a CONTRATADA somente poderS solicitar a repactuagao depois de 
ultrapassados 12 (doze) meses da data em que esta deveria ter sido pleiteada.

Paragrafo Decimo Quinto: O interregno mmirno de 12 meses para a primeira 
repactuagao ser2 contado:

a) Para os custos relatives a mao de obra, vinculados a data-base da categoria 
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissi'dio ou convengao 
coletiva de trabalho, vigente a £poca da apresentagao da proposta, relative a cada 
categoria profissional abrangida pelo contrato;

b) Para os insumos discriminados na planilha de custos e formagao de pregos que 
estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa): do ultimo 
reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinagao 
legal ou normativa;

c) Para os demais custos, sujeitos a variagao de pregos do mercado: a partir da data 
de apresentagao da proposta constante na clausula segunda.

Paragrafo D£cimo Sexto: Nas repactuagoes subsequentes a primeira, o interregno de 
um ano seri computado da ultima repactuagao correspondente a mesma parcela objeto 
de nova solicitagao. Entende-se como ultima repactuagao, a data em que iniciados seus 
efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

Paragrafo Decimo Setimo: Os efeitos financeiros da repactuagao ficarao restritos 
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relagao 5 diferenga porventura 
existente.

O)
cnParagrafo Decimo Oitavo: As repactuagoes serao formalizadas por meio de 

apostilamento. o
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®TELEBRAS
TELECOMUNICAgOES BRASILEIRAS S.A.

[CLAUSULA NONA - DA DOTAgAO ORgAMENTARIA

Paragrafo Unico: As despesas decorrentes dessa contratagao correrao S conta razao n® 
3322390198 e o centra de custo n® 9022003000, dos recursos consignados no 
Orgamento Anual a cargo da TELEBRAS.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Pardgrafo Primeiro: A garantia contratual 6 de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 
deste Contrato, conforme item 19 do Termo de Referencia, sendo que a CONTRATADA 
ter4 o prazo de at6 05 (cinco) dias uteis para apresentS-la, contados do recebimento da 
convoca?ao pela TELEBRAS, prorrogiveis por igual periodo, desde que previamente 
solicitado pela CONTRATADA com justificativas aceitas pela Gerencia de Compras e 
Contratos.

Paragrafo Segundo: A apresentagao da garantia 6 condi?ao indispensivel para emissao 
da ordem de service e/ou inicio da execugao contratual.

Paragrafo Terceiro: Nenhum pagamento podera ser feito a CONTRATADA antes de 
apresentada e aceita a garantia contratual.

Parcigrafo Quarto: A inobservSncia do prazo fixado para apresenta^ao da garantia 
acarretarci a aplica^ao de multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do 
contrato por dia de atraso, at6 o m^ximo de 2% (dois por cento).

Parigrafo Quinto: A nao constituigao da garantia autoriza a TELEBRAS a promover a 
rescisao do contrato, sem prejuizo da aplicagao de penalidades por descumprimento ou 
cumprimento irregular do contrato.

Paragrafo Sexto: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
deverci abranger urn periodo de mais 90 (noventa) dias ap6s o t6rmino da vigencia 
contratual.

Parigrafo Setimo: A CONTRATADA poderci optar por uma das seguintes modalidades 
de garantia:

a) Caufio em dinheiro;

i. A garantia em dinheiro deverci ser efetuada em favor da TELEBRAS, em uma 
instituigao financeira ou banco, a ser definido, com correrao monetciria.

b) Segura Garantia; ou

i. Em se tratando de seguro-garantia, a apdlice deverd indicar a TELEBRAS como 
beneficiciria.

ii. O seguro garantia deverci cobrir o fiel cumprimento das obriga?oes assumidas 
nesse contrato, inclusive as de natureza trabalhista ou previdenciaria, ate o 
valor da garantia fixado na apdlice.
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S TELEBRAS
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iii. Nao ser^ aceita ap6lice que contenha cl£usulas contr^rias aos interesses da 
TELEBRAS. 

c) Fian?a Bandiria;

i. Nao ser^ aceita fianga banc^ria que nao contemple os seguintes requisites:

a) Prazo de validade correspondente ao periodo de vigencia deste contrato 
e por at6 90 (noventa) dias ap6s o t^rmino da vigencia contratual, com 
possibilidade de prorrogagao em caso de ocorr^ncia de sinistro;

b) Expressa afirmafao do fiador de que, como devedor solid^rio e principal 
pagador, fara o pagamento a TELEBRAS, independentemente de 
interpelaglio judicial, caso o afian^ado nao cumpra suas obriga?6es;

c) Expressa renuncia do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos 
previstos nos artigos 827 e 838 do Cbdigo Civil; e

d) Clciusula que assegure a atualizagao do valor afiangado.

Pardgrafo Oitavo: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o 
pagamento b TELEBRAS, em caso de:

a) Prejulzos advindos do nio cumprimento do objeto deste contrato e do nao 
adimplemento das demais obrigagoes nele previstas;

b) Prejulzos causados b TELEBRAS ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execugao deste contrato;

c) Multas moratbrias e punitivas aplicadas pela TELEBRAS £ CONTRATADA; e
d) Obrigagoes trabalhistas, fiscals, previdenciirias de qualquer natureza e para com 

o FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA.

Parbgrafo Nono: No caso de alteragao do valor do contrato ou prorrogagao de sua 
vigencia, a garantia deverb ser readequada, obrigando-se a CONTRATADA a tomar todas 
as providencias, bs suas exclusivas expenses, para assegurar o cumprimento desta 
obrigagao, tempestivamente.

Parbgrafo Decimo: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o 
pagamento de qualquer obrigagao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respective 
reposigao no prazo mbximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for 
notificada.

Paragrafo Decimo Primeiro: A TELEBRAS nao executarb a garantia nas seguintes 
hipbteses:

a) Caso fortuito ou forga maior;

b) Descumprimento das obrigagoes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos 
da Administragao Publica; ou

c) Prbtica de atos illcitos dolosos por colaboradores da TELEBRAS.
a* c\j(/)(/)<
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S TELEBRAS
TELECOMUNICAgOES BRASILEIRAS S.A.

Paragrafo D6cimo Segundo: Cabe b TELEBRAS apurar a isengao da responsabilidade 
prevista nas alineas acima, nao sendo a entidade garantidora parte no process© 
instaurado com esse fim.

Paragrafo D6cimoTerceiro: Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengoes de 
responsabilidade que nao as previstas nesta clausula.

Paragrafo D6cimo Quarto: A garantia - cau?ao, seguro ou fiansa - serci considerada 
extinta:

a) Para o caso de caugao em dinheiro, com a devolucao/entrega da autorizagao para 
o levantamento de importincias depositadas a titulo de garantia, apos a 
solicitagao da CONTRATADA, acompanhada de declaragao da TELEBRAS, 
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
dciusulas deste contrato, desde que tenha decorrido o prazo de 90 (noventa) dias 
do t6rmino da vigencia contratual e nao exista Processo Administrative 
Sancionatbrio em curso; ou

b) Para os casos de seguro garantia e fianga bandiria, com o escoamento do prazo 
de 03 (tres) meses apbs o tbrmino da vigencia do contrato, caso a TELEBRAS nao 
comunique a ocorrencia de sinistros.

Paragrafo Dbcimo Quinto: 0 valor destinado a garantia deverb cobrir o fiel 
cumprimento das obrigagoes assumidas neste contrato, inclusive as de natureza 
trabalhista, previdencibria e para com o FGTS, atb o valor da garantia fixado na caugao, 
apblice ou carta-fianga.

Parbgrafo Decimo Sexto: £ vedada qualquer disposigao na garantia que venha a 
restringir a cobertura por espbeie de prejuizo.

Parbgrafo Dbcimo Sbtimo: Agarantia somente serb liberada ante a comprovagao de que 
a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisbrias trabalhistas decorrentes da 
contratagao, e que, caso esse pagamento nao ocorra atb o fim do segundo mbs apbs o 
encerramento da vigencia contratual, a garantia serb utilizada para o pagamento dessas 
verbas trabalhistas, previdencibrias ou para com o FGTS.

Parbgrafo Dbcimo Oitavo: Por ocasiao do encerramento da prestagao dos servigos 
contratados, a TELEBRAS poderb utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento 
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao comprovagao: (1) do 
pagamento das respectivas verbas rescisbrias, ou (2) da realocagao dos trabalhadores 
em outra atividade de prestagao de servigos.

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAgdES DA TELEBRAS
CT>
COParbgrafo Primeiro: A TELEBRAS deverb fazer cumprir o que estabelecem as obrigagoes 

dispostas no item 6.7 do Termo de Referencia, bem como:
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S TELEBRAS
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a) Exigir o cumprimento de todas as obriga^oes assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cl^usulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Exigir da CONTRATADA declaragao de responsabilidade exclusiva sobre a quitagao 
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

c) Exigir a indicacao de preposto da CONTRATADA para representa-la na execiigao 
do contrato;

d) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos services, por comissao ou 
empregado especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas 
detectadas, indicando dia, m§s e ano, bem como o nome dos profissionais 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis;

e) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no 
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

f) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e 
condigoes estabelecidas no Termo de Referenda e neste Contrato;

g) Efetuar a retengao na fonte dos tributes devidos, por ocasiao do pagamento, 
tomando por base o valor total da respectiva nota fiscal, nos casos em que a 
TELEBRAS for substituta tributiria nos termos da legislagao vigente.

h) Nao praticar atos de ingerencia na administragao da CONTRATADA, 
especialmente quanto ao exercicio de poder de mando sobre os empregados da 
CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou respons^veis por 
ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto, 
edmo, por exemplo nos servigos de recepgao e apoio ao usucirio;

i) Fornecer, por escrito, as informagoes necess^rias para o desenvolvimento dos 
servigos;

j) Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

k) Exigir da CONTRATADA o cumprimento das obrigagoes trabalhistas, 
previdenciarias e para com o FGTS, em relagao aos empregados da CONTRATADA 
que participarem da execugao dos servigos contratados, em especial, quanto:

i. Ao pagamento de saldrios, adicionais, boras extras, repouso semanal 
remunerado e ddcimo terceiro saldrio;

ii. A concessao de ferias remuneradas e ao pagamento do respective adicional;

iii. A concessao do auxflio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, 
quando for devido;

iv. Aos depdsitos do FGTS; e
v. Ao pagamento de obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados 

dispensados at6 a data da extingao do contrato. g
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I) Cientificar as Gerencias competentes para adogao das medidas cabfveis quando 
do descumprimento das obrigagoes pela CONTRATADA.

Pardgrafo Segundo: A TELEBRAS nao responderci por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados £ execugao deste 
termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia 
de ato da CONTRATADA, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

l[CLAUSULA D£CIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAgQES DA CONTRATADA

Parigrafo Primeiro: A CONTRATADA deveri observar e fazer cumprir fielmente o que 
estabelecem as obrigafoes da CONTRATADA dispostas no item 6.8 do Termo de 
Referenda, bem como:

a) Respeitar e cumprir os atos normativos internos em vigor na TELEBRAS;
b) Executaros services conformeas especificagoes do Termo de Referencia e Anexos, 

bem como de sua proposta, com a alocagao dos profissionais necessaries ao 
perfeito cumprimento do objeto, alem de fornecer os materials e equipamentos 
necessaries;

c) Manter representante especifico e devidamente credenciado para responder pela 
execugao do objeto junto a TELEBRAS;

d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, £s suas expenses, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se 
verificarem vlcios, defeitos ou incorregoes resultantes do objeto;

e) Quando necessSrio executar novamente o objeto, a CONTRATADA fica obrigada a 
realizci-lo nas condigoes contratadas, correndo por sua conta as respectivas 
despesas. Deixando a CONTRATADA de faze-lo, a TELEBRAS poderci contratar 
terceiro para executar o servigo, reconhecendo a CONTRATADA sua 
responsabilidade pelo ressarcimento k TELEBRAS do valor pago ao terceiro 
contratado;

f) Responsabilizar-se pelos vlcios e danos decorrentes da execugao do servigo, 
conforme os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 
8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a TELEBRAS autorizada a descontar, 
dos pagamentos devidos k CONTRATADA, o valor correspondente aos danos 
sofridos;

g) Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos sobre os servigos a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinagoes em vigor;

h) Vedar a utilizagao, na execugao do contrato, de profissional que seja familiar de 
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga da 
TELEBRAS, nos termos do art. T* do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010;
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i) Responsabilizar-se por todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdencicirias, 
tributaries e as demais previstas na legislagao especffica, cuja inadimpl^ncia nao 
transfere responsabilidade & TELEBRAS, em especial:

i. Ao pagamento de salaries, adicionais, boras extras, repouso semanal 
remunerado e d^cimo terceiro salSrio;

ii. A concess§o de ferias remuneradas e ao pagamento do respective adicional;

iii. A concessao do auxilio-transporte, auxflio-alimentagao e auxilio-saude, 
quandofordevido;

iv. Aos depositos do FGTS; e
v. Ao pagamento de obrigagoes trabalhistas e previdencicirias dos empregados 

dispensados at6 a data da extingao do contrato.

j) Facilitar a agio da fiscalizagao, fornecendo informagoes ou provendo acesso i 
documentagao e ao objeto em execugao;

k) Atender prontamente is observagoes e exigencias formalizadas pelo fiscal ou 
gestor contratual;

l) Relatar i TELEBRAS toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
execugao do objeto;

m) Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condigao de aprendiz, para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a 
utilizagao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre;

n) Manter, durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes 
assumidas, todas as condigoes de habilitagio e qualificagio exigidas na 
contratagao;

o) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto 
da contratagao;

p) Apresentar a Oeclaragio de InformagSes Tributirias - DIF no prazo estabelecido 
pela TELEBRAS, devidamente preenchida com indicagao detalhada dos itens de 
materials e servigos, documento a ser posteriormente validado pela gestao 
tributiria da TELEBRAS, sendo que, o preenchimento da DIF 6 pri-requisito para 
recebimento das notas fiscais emitidas por conta da prestagao dos servigos 
contratados;

q) Entregar, prorrogar ou suplementar a garantia contratual no prazo estabelecido 
pela TELEBRAS, quando cabivel;

r) Promover a organizagao ticnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi- 
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagoes que 
integram o Termo de Referenda, no prazo determinado;
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s) Submeter previamente, por escrito, £ TELEBRAS, para analise e aprova?ao, 
quaisquer mudan?as nos m^todos executives, que fujam as especifica^des do 
Termo de Referencia e seus Anekos;

t) Obter junto ao 6rgao competente, conforme o caso, as licengas necessaries e 
demais documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao aplidivel;

u) Apresentar declaragao de responsabilidade exclusive sobre a quitagao dos 
encargos trabalhistas e socials decorrentes do contrato;

v) Apresentar ao Fiscal do Contrato o quantitative de empregados vinculados a 
execugao do objeto do contrato de prestagao de servigos, a lista de identificagao 
destes empregados e os respectivos salaries;

w) Cumprir as obrigagoes estabelecidas em acordo, convengao, dissidio coletivo de 
trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato;

x) Apresentar ao fiscal do contrato relagao de beneficios a serem concedidos pela 
CONTRATADA a seus empregados, que conteri, no mfnimo, o auxflio-transporte 
e o auxilio-alimentagao, quando esses forem concedidos pela TELEBRAS;

y) Nao caucionar ou utilizer este termo de contrato para qualquer operagao 
financeira.

Paragrafo Segundo: Conforme a Instrugao Normative da Receita Federal do Brasil - RFB 
ne 1.701/2017, que disp6e sobre a Escrituragao Fiscal Digital de Retengoes e Outras 
InformagOes Fiscais - REINF, a CONTRATADA fica obrigada a prestar, mensalmente, as 
seguintes informagoes:

a) Relatives a Tabela de Processes Administrativo/Judiciais - R-1070 - utilizadas para 
inclusao, alteragao e exclusao dos processes judiciais e administrativos que 
influenciam no cumprimento de obrigagoes tributcirias e acessorias;

b) Relativas aos Servigos Tornados - Cessao de Mao de Obra e Empreitada - R-2010 
- relativas a servigos contratados com as correspondentes informagoes sobre as 
retengoes previdencicirias, e realizados mediante cessao de mao de obra ou 
empreitada.

CLAUSULA D^CIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

Paragrafo Primeiro: As condigoes da fiscalizagao, a serem exercidas pela TELEBRAS, 
estao previstas nos itens 6.1 a 6.6 do Termo de Referencia.

ParagrafoSegundo: O acompanhamento, o atesto e a fiscalizagao do objeto deste ajuste 
serao exercidos por representantes da TELEBRAS, neste ato denominados 
fiscais/comissao de fiscalizagao, devidamente credenciados, aos quais competirci dirimir 
as duvidas que surgirem no curso da execugao, dando ciencia de tudo a CONTRATADA, 
conforme inciso VII, do art. 40 da Lei ris 13.303/2016, e do art. 131 e seguintes do RELIC 
TELEBRAS.
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Paicigrafo Terceiro: Durante a execugSo do objeto contratado, caber3 ^ TELEBRAS, 
diretamente ou por quern vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observincia das 
disposigoes do Termo de Referencia e deste Contrato.

Paragrafo Quarto: A ausencia ou omissao da fiscalizagao da TELEBRAS nao reduz nem 
exime a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas, 
vlcios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrencia desta, n§o implica em corresponsabilidade da TELEBRAS ou de seus agentes 
e prepostos, na forma do §12, do art. 77 da Lei n® 13.303/2016, e do paragrafo unico, 
do art. 133 do RELIC TELEBRAS.

[cUUSULA PgCIMA QUARTA - DAS CONPIC&ES PE PAGAMENTO

Pardgrafo Primeiro: As condigoes de pagamento estao previstas no item 15 do Termo 
de Referencia, que serao efetuadas pela TELEBRAS por meio de ordem bancSria, para 
cr^dito em banco, agencia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no prazo de 
at6 15 (quinze) dias uteis, contados do atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal do 
contrato.

Parigrafo Segundo: A apresentagao da Nota Fiscal/Fatura deverS ocorrer em 
conformidade com as orientagoes gerais para a emissao de notas fiscais de mercadorias 
e servigos a TELEBRAS, devendo atender &s exigencias tributaries do local da efetiva 
prestagao dos servigos/entrega conforme Anexo com as Orientagoes Fiscais.

Parcigrafo Terceiro: 0 pagamento somente serci autorizado depois de efetuado o 
"atesto" pelo funcion^rio competente, condicionado este ato a verificagao da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada, em relagao aos servigos efetivamente 
prestados e aos materiais empregados.

Paragrafo Quarto: Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos 
documentos pertinentes^ contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao 
da despesa, como por exemplo, obrigagio financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficarci sobrestado ate que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-3 apds a comprovagio da regularizagao da situagao, nao 
acarretando qualquer 6nus para a TELEBRAS.

Paragrafo Quinto: Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar 
como emitida a ordem banc^ria.

Paragrafo Sexto: Antes de cada pagamento £ CONTRATADA, sera realizada consulta ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificar a 
manutengao das condigoes de habilitagao exigidas nesta contratagao.

g
CNI
C/)
CO<
CO
H

Assinado digitalmente por ANDRE LUIS GOMES MONTEIRO.
Assinado com senha por LUIZA DE ALBUQUERQUE TREES RIBEIRO. 
Autenticado com senha por £RIKA NEVES OLIVEIRA.

SEKraBgjg Documento N0: 17312-7568 - consulta a autenticidade em 
0.v£?35? http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action

T
LB

A
U

T
20

20
04

57
0

Autenticado com senha por NILTON CÉSAR SOARES DA SILVA LIRA.
Documento Nº: 20373-3182 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



S TELEBRAS
telecomunicaqOes BRASILEIRAS S.A.

Paragrafo Setimo: Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da 
CONTRATADA, serci providenciada sua advertSncia por escrito, para que, no prazo de 
10 (dez) dias uteis, regularize sua situa?ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a crit^rio da TELEBRAS.

Parigrafo Oitavo: Persistindo a irregularidade, a TELEBRAS podera adotar as medidas 
necesscirias a rescisSo contratual sem prejuizo das penalidades cabfveis, por meio do 
competente processo administrativo, assegurada S CONTRATADA o devido processo 
legal, a ampla defesa e o contraditdrio.

Paragrafo Nono: Na hipdtese de rescisao, tendo havido a efetiva execugao do objeto, 
os pagamentos devidos serao realizados, sob pena de enriquecimento ilfcito da
TELEBRAS.

Pareigrafo D6cimo: Quando do pagamento, serci efetuada a retengao tributaria prevista 
na legislagao em vigor.

Pareigrafo D6cimo Primeiro: A CONTRATADA, regularmente optante pelo Simples 
Nacional, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigoes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficari condicionado a 
apresentagSo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamentotributciriofavorecido previsto na referida Lei Complementar.

Pareigrafo Decimo Segundo: Nos cases de eventuais atrasos de pagamento, desde que 
a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma para tanto, fica convencionado 
que a taxa de compensagao financeira devida pela TELEBRAS, entre a data prevista para 
o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, 6 calculada mediante a aplicagao da 
seguinte fbrmula:

EM = 1 * N * VP, onde

EM = Encargos moratbrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = fndice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

TX (6/100)
= 0,00016438

365 365
TX = Perceptual da taxa anual = 6%

Pareigrafo DbcimoTerceiro: Nenhum pagamento poderb serfeito & CONTRATADA antes 
de apresentada e aceita a garantia contratual, quando exigida.

Paragrafo Decimo Quarto: O pagamento mensal pela TELEBRAS ocorrerb ap6s a 
comprovagao do pagamento das obrigagoes trabalhistas, previdencicirias e para com o
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Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS pela CONTRATADA, relativas aos 
empregados que tenham participado da execufio dos servifos contratados:

a) Na hipdtese de nao ser apresentada a documenta?ao comprobatdria do 
cumprimento das obrigafoes trabalhistas, previdenci^rias e para com o FGTS, a 
TELEBRAS comunicardi o fato a CONTRATADA e reterS o pagamento da fatura 
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, at£ que a situagao esteja 
regularizada;

b) Na hipbtese prevista acima e em nao havendo quita?ao das obriga?oes por parte 
da CONTRATADA, no prazo de at£ quinze dias, a TELEBRAS poderci efetuar o 
pagamento das obrigagoes diretamente aos empregados da CONTRATADA que 
tenham participado da execu?ao dos servigos contratados;

c) 0 sindicato representante da categoria do trabalhador serS notificado pela 
TELEBRAS para acompanhar o pagamento das verbas referidas nos casos acima;

d) 0 pagamento das obrigagoes de que trata o item "b", caso ocorra, nao configura 
vinculo empregaticio ou implica a assungao de responsabilidade por quaisquer 
obrigagSes dele decorrentes entre a TELEBRAS e os empregados da 
CONTRATADA.

CLAUSULA D^CIMA QUINTA - DA CONTA VINCULADA

Parcigrafo Primeiro: A CONTRATADA autoriza a TELEBRAS, nos termos da Autorizagao 
Complementar (Anexo 02 deste Contrato), a fazer o desconto nas faturas e realizar os 
pagamentos dos salaries e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, 
bem como das contribuigoes previdenciirias e do FGTS, quando nao demonstrado o 
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagoes, ate o momento da regularizagao, 
sem prejuizo das sangoes cabiveis, conforme Anexo 01 deste Contrato.

a) Quando nao for possivel a realizagao desses pagamentos pela prdpria TELEBRAS 
(ex.: por falta da documentagao pertinente, tais como folha de pagamento, 
rescisoes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente 
serao depositados junto b Justiga doTrabalho, com o objetivo de serem utilizados 
exclusivamente no pagamento de salaries e das demais verbas trabalhistas, bem 
como das contribuigoes socials e FGTS decorrentes.

Parigrafo Segundo: A CONTRATADA autoriza o provisionamento de valores para o 
pagamento das ferias, 132 salcirio e rescisao contratual dos trabalhadores da 
CONTRATADA, bem como de suas repercussoes trabalhistas, fundiarias e 
previdencicirias, que serao depositados pela TELEBRAS em conta-depbsito vinculada 
especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentagao, 
conforme disposto no anexo XII da Instrugao Normative SEGES/MP n2 5, de 2017, os 
quais somente serao liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
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trabalhadores, nas condi^oes estabelecidas no item 1.5 do anexo Vll-B da referida 
norma, conforme Anexo 02 deste Contrato.

Paragrafo Terceiro: O montante dos depositos da conta vinculada, conforme item 2 do 
Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 ser3 igual ao somatorio dos valores das provisoes 
a seguirdiscriminadas, incidentes sobre a remunerafao, cuja movimentagao depended 
de autorizafSo da TELEBRAS e seri feita exclusivamente para o pagamento das 
respectivas obrigagOes:

a) 13® (d6cimo terceiro) salirio;

b) Farias e urn ter^o constitucional de f^rias;

c) Multa sobre o FGTS e contribui^ao social para as rescisoes sem justa causa; e
d) Encargos sobre f£rias e 132 (decimo terceiro) salario.

Paragrafo Quarto: Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serao 
aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Paragrafo Quinto: O saldo da conta-depdsito serci remunerado pelo (ndice de corre?ao 
da poupan?a pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperafao T6cnica firmado 
entre a TELEBRAS e o Banco do Brasil. Eventual alteragao da forma de corregao implicara 
a revlsao do Termo de Cooperagao T^cnica.

Paragrafo Sexto: Os valores referentes £s provisoes mencionadas neste contrato que 
sejam retidos por meio da conta-depdsito, deixarao de compor o valor mensal a ser pago 
diretamente ci CONTRATADA.

Pardgrafo Setimo: Em caso de cobranga de tarifa ou encargos banecirios para 
operacionalizagao da conta-depdsito, os recursos atinentes a essas despesas serao 
debitados dos valores depositados.

Pardgrafo Oitavo: A CONTRATADA poderci solicitar a autorizagao da TELEBRAS para 
utilizar os valores da conta-depdsito para o pagamento dos encargos trabalhistas 
previstos nos pardgrafos acima ou de eventuais indenizagoes trabalhistas aos 
empregados, decorrentes de situagoes ocorridas durante a vigencia do contrato.

a) Na situagao do paragrafo acima, a CONTRATADA devera apresentar os 
documentos comprobatdrios da ocorrencia das obrigagoes trabalhistas e seus 
respectivos prazos de vencimento. Somente apds a confirmagao da ocorrencia da 
situagao pela TELEBRAS, sera expedida a autorizagao para a movimentagao dos 
recursos creditados na conta-depdsito vinculada, que serS encaminhada a 
InstituigSo Financeira no prazo mciximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data da 
apresentagao dos documentos comprobatdrios pela empresa.
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b) A autoriza?ao de movimentagao deverS especificar que se destina exclusivamente 
para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indeniza?ao 
trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

c) A empresa deverci apresentar a TELEBRAS, no prazo mciximo de 3 (tres) dias uteis, 
contados da movimentagao, o comprovante das transferencias bancarias 
realizadas para a quitagao das obrigagdes trabalhistas.

Par£grafo Nono: O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito 
serS liberado a respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na 
presenga do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, quando 
couber, e ap6s a comprovagao da quitagao de todos os encargos trabalhistas e 
previdencterios relatives ao servigo contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 
5/2017.

CLAUSULA D^CIMA SEXTA - DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Paragrafo Primeiro: £ de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das 
normas ambientais vigentes para a execugao do objeto do contrato, no que diz respeito 
a poluigao ambiental e destinagao de residues.

Paragrafo Segundo: A CONTRATADA deverci adotar todos os cuidados necessaries para 
que da execugao do objeto contratado nio decorra qualquer degradagao ao meio 
ambiente.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA dever^ assumir todas as responsabilidades e 
adotar as medidas cabiveis para a corregao dos danos que vierem a ser causados, caso 
ocorra passive ambiental, em decorrencia da execugao de suas atividades objeto deste 
contrato.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deverS cumprir as orientagoes da Instrugao 
Normative n9 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da 
Informagao do Minist^rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, referente aos 
crit^rios de Sustentabilidade Ambiental, em seus artigos 55 e 6®, no que couber.

CLAUSULA DECIMA SEtIMA - DA SUBCONTRATACAO

Paragrafo Unico: Conforme item 23 do Termo de Referencia 6 vedado a CONTRATADA 
subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SAN COES ADMIN ISTRATES

Pardigrafo Primeiro: Pela inexecugao total ou parcial, ou ainda por atraso ou 
descumprimento das obrigagoes da CONTRATADA, a TELEBRAS pode, assegurado o 
devido processo legal, aplicar penalidades de natureza pecuniarias, de obrigagoes de 
fazer ou de nao fazer e, em especial, as seguintes sangoes:
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a) Advertencia escrita;

b) Multas;

c) Suspensao tempor^ria para participar de licitagao e impedimento de contratar 
com a TELEBRAS, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

Paragrafo Segundo: A advertencia consiste no aviso por escrito, & CONTRATADA, pela 
pr^tica de condutas menos graves e que ofere?am riscos menores & TELEBRAS, 
podendo, ainda, se for o caso, ser fixado prazo para ado^So de medidas corretivas.

Paragrafo Terceiro: Sao consideradas condutas que oferecem riscos menores a 
TELEBRAS as infragoes administrativas omissivas ou comissivas, nao sancionadas com as 
penalidades definidas nos parcigrafos quarto e seguintes desta Clausula.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA pode ser punida com sangao pecuniciria de multa, 
sem prejufzo da sangao de suspensio de licitar e contratar com a TELEBRAS, em face de 
inexecugao total ou parcial, respeitando o seguinte:

a) At6 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 Gerencia de Compras e Contratos;

b) At6 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 intengao em aditar o contrato;

c) At4 15% sobre o valor remanescente do contrato atualizado caso a parte 
requerente da resiligao nao observe os prazos minimos de solicitagao previa da 
resiligao contratual, bem como de execugao contratual ate a efetivagao da 
resiligao;

d) 20% sobre o valor da proposta, no caso em que a CONTRATADA cometer fraude 
ou comportar-se de modo inidoneo no ambito da licitagao.

e) Os percentuais das multas de carter compensatdrio e moratdrio serao aplicados 
conforme estabelecido no item 20 do Termo de Referencia.

Parigrafo Quinto: Os valores das multas, aplicadas apos regular processo 
administrative, poderao ser descontados dos pagamentos a serem efetuados pela 
TELEBRAS, descontados da garantia fornecida (quando exigida) pela CONTRATADA, ou 
cobrados judicialmente.

Paragrafo Sexto: Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a TELEBRAS 
continual efetivando os descontos nos meses subsequentes, at6 que seja atingido o
montante atribuido a penalidade, ou, se entender mais conveniente, podera descontar 
o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o cas^3^’ealizar a 
cobranga judicial.
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Parigrafo S^timo: Quando a multa for abatida da garantia, esta dever3 ser 
imediatamente recomposta, sob pena de considerar-se a ausencia de recomposi?ao 
como inexecu^ao contratual.

Paragrafo Oitavo: Nao seri aplicada multa se o descumprimento na prestafao do 
servi^o ou entrega do objeto advier de caso fortuito ou motive de forga maior, 
devidamente reconhecido pelo fiscal ou gestor do contrato.

ParSgrafo Nono: A multa compensatdria, fixada no parcigrafo quarto, nao exclui 
indenizagao suplementar, se o prejulzo experimentado pela TELEBRAS exceder o valor 
da indenizagao pactuada, na forma estabelecida no paragrafo unico, do art. 416 do 
Cddigo Civil.

Parigrafo Decimo: A CONTRATADA pode ser punida com suspensao do direito de licitar 
e impedida de contratar com a TELEBRAS pelo periodo de at£ 02 (dois) anos, sem 
prejulzo de outras disposigoes previstas no termo de referencia ou neste contrato, em 
face de inexecugao total ou parcial, ou ainda por atraso ou descumprimento das 
obrigagoes e, em especial, quando:

a) Atrasar ou descumprir as obrigagoes assumidas em decorrencia do 
processamento da contratagao direta ou do contrato;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o 
processamento da contratagao direta;

c) Ensejar o retardamento ou a paralisagao do processamento da contratagao direta 
ou do objeto do contrato;

d) Nao mantiver a proposta apresentada no processamento da contratagao direta 
quando da contratagao;

e) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;
f) Recusar, injustificadamente, assinar, retirar ou aceitar o contrato, termos aditivos 

ou instrumentos equivalentes, dentro do prazo estabelecido pela TELEBRAS;
g) Praticar ato tipificado como crime, sem prejulzo das sangoes penais cablveis;
h) Na hipbtese de nao pagamento.dos salaries e das verbas trabalhistas, e pelo nao 

recolhimento das contribuigoes sociais, previdencterias e para com o FGTS, 
quando houver mao de obra exclusive;

i) Descumprir sangao anteriormente imposta;
j) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em 

decorrencia do processamento da contratagao ou do contrato;
k) Ensejar atrasos e qualquer outro descumprimento total ou parcial de clausula 

contratual;
l) Deixar de adotar medidas corretivas no curso do contrato ou instrujriento 

equivalente;
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m) Nao executar total ou parcialmente o objeto do contrato;

n) Deixar de entregar o objeto com todos os parSmetros de qualidade exigidos.

Paragrafo Decimo Primeiro: As penalidades acima descritas poderao ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente.

Paragrafo Decimo Segundo: As penalidades serao, obrigatoriamente, registradas no 
SICAF e no Portal de Transparencia, quando cablvel.

Paragrafo D6cimo Terceiro: A eventual aplicagao de qualquer das penalidades ora 
previstas seri precedida de regular processo administrative, em que se assegurar^ o 
contraditdrio e a ampla defesa b CONTRATADA, que terS o prazo de 10 (dez) dias uteis 
para apresentagao da defesa previa, nos termos do §29, do art. 83 da Lei n° 13.303/2016, 
combinado com o inciso IV, do § 29, do art. 139 do RELIC TELEBRAS, com aplicagao 
subsidiciria da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro, de 1999.

Paragrafo D6cimo Quarto: A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara 
em consideragao a gravidade da conduta irregular, o carater educative da pena, bem 
como o dano causado b TELEBRAS, observando o princlpio da proporcionalidade.

Paragrafo Decimo Quinto: prejulzo As sangoes aqui disciplinadas serao aplidiveis sem 
daquelas previstas na Lei n012.846, de 01 de agosto de 2013 - Lei Anticorrupgao.

Pardigrafo Decimo Sexto: As sangoes de suspensao tempor^ria de licitar e de 
impedimento de contratar com a TELEBRAS, poderao tambem ser aplicadas as empresas 
ou aos profissionais que, em razao dos contratos celebrados:

a) Tenham sofrido condenagao definitive por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributes;

b) Tenham praticado atos ilfeitos visando a frustrar os objetivos da contratagao;

c) Demonstrem n§o possuir idoneidade para contratar com a TELEBRAS em virtude 
de atos illcitos praticados.

[g^USULA DgCIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL _

Paragrafo Primeiro: Este Contrato poderi ser rescindido pelas CONTRATANTES, nos 
termos do inciso VII, do art. 69 da Lei 13.303/2016 combinado com o §le, do art. 116 do 
RELIC TELEBRAS.

Paragrafo Segundo: Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, 
assegurando-se bs CONTRATANTES o direito a previa e ampla defesa, ressalvado o caso 
do pedido de resiligao a ser efetuado no prazo pactuado.

Paragrafo Terceiro: Nos termos do Decreto ne 9.507, de 21 de setembro de 2018, a 
TELEBRAS rescindirci unilateralmente este contrato na hipotese de nao pagamento dos 
salaries e das verbas trabalhistas, e pelo nao recolhimento das contribuigoes sociais.
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previdencterias e para com o FGTS, sem prejulzo da sangao da suspensao de licitar e 
impedimento de contratar com a TELEBRAS.

Par£grafo Quarto: 0 termo de rescisao, sempre que possivel, deverdi indicar:

a) Balango dos eventos contratuais jci cumpridos ou parcialmente cumpridos em 
relagao ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

b) Relagao dos pagamentos efetuados e ainda devidos;
c) Indenizagoes e multas.

clAusula vigEsima - DAS ALTERACOES

ParSgrafo Onico: Este Contrato somente poderS ser alterado por acordo entre as partes, 
vedando-se ajuste que resulte em violagao da obrigagao de licitar, consoante 
disposigoes do art. 81 e seguintes, da Lei n2 13.303/2016, combinado com o art. 128 e 
seguintes, do RELIC TELEBRAS e das normas gerais de direito privado.

clAusula vigEsima PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS

Pariigrafo Unico: Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas cISusulas deste 
Contrato reger-se-ao pelas disposigoes contidas na Lei ns 13.303/2016, pelo RELIC da 
TELEBRAS, pelas normas gerais de direito privado e, subsidiariamente, pela Lei n® 
8.078/1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor.

clAusula vigEsima segunda - da matriz de riscos ____ ____ j

Pareigrafo Primeiro: A TELEBRAS e a CONTRATADA, tendo como premissa a obtengao 
do melhor custo contratual, mediante a alocagao do risco a parte com maior capacidade 
para geri-lo e absorve-lo, identificam os riscos decorrentes da relagao contratual e, sem 
prejuizo de outras previsoes contratuais, estabelecem os respectivos responsciveis na 
Matriz de Riscos constante no Anexo 01 deste Contrato.

Par^grafo Segundo: E vedada a celebragao de aditivos decorrentes de eventos 
supervenientes alocados na Matriz de Riscos que sejam de responsabilidade da
CONTRATADA.

clAusula vigEsima terceira - da integridade das coNTRATANfES

Pariigrafo Primeiro: A TELEBRAS e a CONTRATADA concordam que, na execugao deste 
contrato, atuarao em conformidade com a Lei ns 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao) e se 
comprometem a cumpri-la na realizagao de suas atividades.

Pariigrafo Segundo: A TELEBRAS e a CONTRATADA se obrigam a:

a) Nao prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 
agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionad^JJ
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b) NSo financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pr^tica de 
atos ilfcitos;

c) Nao se utilizar de interpostas pessoas fisicas ou juridicas para ocultar ou dissimular 
seus reals interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

d) Nao dificultar a atividade de investigagao ou fiscalizagao de 6rgaos, entidades ou 
agentes publicos, ou intervir em sua atuagao, inclusive no ambito das agendas 
reguladoras e dos drgaos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional no tocante 
a licitagdes e contratos;

e) Nao frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro 
expediente, o carter competitivo de procedimento licitatdrio publico;

f) Nao impedir, perturbar ou fraudar a realizagao de qualquer ato de procedimento 
licitatbrio publico;

g) Nao afastar ou procurer afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo;

h) Nao fraudar licitagao publica ou contrato dela decorrente;

i) Nao criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de 
licitagao publica ou celebrar contrato administrative;

j) Nao obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagoes 
ou prorrogagoes de contratos celebrados com a administragao publica, sem 
autorizagao em lei, no ato convocatbrio da licitagao publica ou nos respectivos 
instrumentos contratuais;

k) Nao manipular ou fraudar o equilibrio economico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administragao publica.

Paragrafo Terceiro: A TELEBRAS e a CONTRATADA declaram que tomaram 
conhecimento e concordam com o conteudo contido no Cbdigo de Etica da Telebras, 
aprovado em 28 de setembro de 2017, disponivel no sitio eletronico 
https://www.telebras.com.br/governanca corporativa.php#. e darao conhecimento do 
referido Cbdigo a todo empregado da CONTRATADA que venha a frequentar as 
dependencias da TELEBRAS.

Paragrafo Quarto: A TELEBRAS e a CONTRATADA declaram, ainda, que tomaram 
conhecimento e concordam com o conteudo da Polftica de Seguranga da Informagao e 
Comunicagoes - POSIC, aprovada em 1® de maio de 2015, disponivel no sitio eletronico 
https://www.telebras.com.br/governanca corporativa.php#. e darao conhecimento da 
referida polftica de seguranga a todo funcionbrio da CONTRATADA que venha a ter 
acesso aos Recursos deTecnologia da Informagao e Comunicagao da TELEBRAS.
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CLAUSULA VIGtSIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Pardgrafo Onico: Incumbir^ b TELEBRAS providenciar a publicafao do extrato deste 
instrumento no Dicirio Oficial da Uniao - DOU.

CLAUSULA VIGiSIMA QUARTA - DO FORO I

Paragrafo Primeiro: Fica eleito o foro da Circunscrigao Especial Judiciaria de Brasilia/DF, 
com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questoes oriundas do presente contrato.

Paragrafo Segundo: E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apds lido 
e achado conforme, as partes a seguirfirmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de 
igual teor e forma, para urn s6 efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas.

Brasilia, 05 de fevereiro de 2019.

Pela TELEBRAS:

ANDRE LUfS GOMES MONTEIRO
Diretor Administrativo-Financeiro

LUIZA DE ALBUQUERQUE THEES RIBEIRO
Gerente de Loglstica Substituta

Pela CONTRATA

DANIE13MBRREIRA GONSALVES
AdlVlImstrativa

testemunh/^^ paU|a p QUeiroz 
Dfrto Comercia!

po Raio
jsmct feMa

CPF: 0VM3G ^
Identidade:

hx&cwuZ di
CPF:
Identidade:

Nome: Nome:

SSf'DF
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ANEXO 01

MATRIZ DE RISCO DO CONTRATO N° 004/2020/2200

’ Medidas Mitigadorasi ConsequenciaCategoria de 
risco

Descri^ao Aloca;ao do 
Risco
(responsive!)

Avaliafio mensal realizada 
pela Contratante (IMR) com 
previsao de glosas por mal 
desempenho

Manter comunicafao 
assertiva entre as partes

Risco
relacionado ao 
tempo de 
execu;ao dos 
services

Ensejar
retardamento da 
execufSo 
contratual 
(exemplo: risco G9 
Anexo AdoTermo 
de Referenda)

Comprometimento na 
qualidade dos services 
prestados

Recepcao da sede da 
Telebras desguarnecida

Comprometimento na 
qualidade dos services 
prestados

CONTRATADA

Fatos retardadores 
ou impeditivos da 
execucio do 
contrato que n§o 
estejam na sua ilea 
ordlniria, e que a 
Telebras tenha 
dado causa.

Aviso privio a contratado e 
a adocao de medidas que 
possam mitigar o risco.

Negociacao entre as partes 
contratantes.

Aumento do custo do 
produto e/ou do service.

TELEBRAS

Substituicao dos uniformes 
inadequados

Oegradacao da qualidade 
dos services prestados

Degradacao da imagem da 
Contratante

Fornecimento de 
uniformes 
inadequados 
(Exemplo: risco G8 - 
Anexo AdoTermo 
de ReferSncia)

CONTRATADA

Verificacao de currlculos e 
anilise de perfis (selecao)

Substituicao do prestador 
de services inadequado

Fornecimento de 
mao de obra 
inadequada 
(exemplo: risco 67 - 
Anexo AdoTermo 
de Referenda)

CONTRATADAComprometimento na 
qualidade dos services 
prestados

Conduta inadequada no 
ambiente de trabalho

Risco
relacionado a 
atividade 
empresarial 
(prestacio de 
services de 
recepcio)

Nao atingimento dos 
objetivos da contratacao

Trauma fisico e/ou psiquico 
a depender da gravidade do 
acidente

Ocorrgncia de 
acidente de 
trabalho 
envolvendo o 
prestador de 
service do contrato 
(exemplo: risco G5 - 
Anexo AdoTermo 
de Referenda)

Manter o ambiente de 
trabalho organizado, 
sinalizado e seguro

Convocar prestador de 
service substitute para 
repor o posto de trabalho

CONTRATADA

Aus§ncia justificada de 
prestador de service

Pagamento de indenizac§o 
trabalhista

o
g
cv
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Utilizagao de check-lists 
padronizados pela equipe 
de fiscalizagao da 
Contratante

Verificagao mensal de 
adimplemento das 
obrigagSes trabalhistas pela 
fiscalizagao da Contratante

Utilizagao de recursos da 
Conta-dep6sito

Prejulzo financelro para o 
prestador de servigo

Responsabilidade 
solid£ria/subsidi£ria da 
Telebras

CONTRATADARisco
relacionado a 
descumpriment 
o da legislagao 
trabalhista

Inadimplemento de 
obrigagoes 
trabalhistas 
(exemplo: risco G6 - 
AnexoAdoTermo 
de Referenda)

Ajuizamento da questao na 
Justiga do Trabalho

Planejamento tribut^rio.

Absorgao dos custos dos 
extras e cumprimento de 
penalidade eventualmente 
imposta.

Risco da
Atividade
Empresarial

Erro da Contratada 
na avaliagao da 
hipbtese de 
inciddncia 
tributaria.

Aumento do custo do 
produto e/ou do servigo.

CONTRATADA

InclusSo de percentual 
inerente a repactuagao de 
valores pelo Gestor do 
Contrato quando da 
proposta de orgamento e do 
Plano Anual de ContratagSo. 
Repactuagao anual de 
prego, previsto neste termo 
de contrato.

Elevagao dos custos 
operacionais para a 
atividade 
empresarial em 
geral e para a 
execugao do objeto 
em particular, tais 
como aumento de 
prego de mao de 
obra.

Aumento do custo do 
produto e/ou do servigo.

TELEBRAS

Aumento do custo do 
produto e/ou do servigo.

Planejamento Empresarial. 
Avaliagao minuciosa dos 
valores e condigoes do 
contrato antes da 
formulagSo da proposta.

Absorgao dos custos dos 
custos extras e 
cumprimento de penalidade 
eventualmente imposta.

Elevagao dos custos 
operacionais para a 
atividade 
empresarial acima 
do valor 
encontrado na 
Repactuagao e/ou 
Reajuste.

CONTRATADA

CN
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ANEXO 02

AUTORIZACAO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° 004/2020/2200

A JDR SERVICES LTDA ME, inscrita no CNPJ na 22.463.530/0001-09, por 
interm6dio de sua representante legal, a Sra. DANIELLE FERREIRA GONCALVES, 
brasileira, solteira, advogada, portador da Cedula de Identidade ns 2.419.610, inscrita 
no CPF ne 011.159.931-86, residente e domiciliada em Brasilia/DF, AUTORIZA a 
TELECOMUNICA0ES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS, para os fins do Anexo Vll-B da 
Instrufao Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestao do Minist^rio do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao e dos dispositivos correspondentes do Edital 
do Pregao n. 31/2019:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos 
trabalhadores alocados a qualquer tempo na execu?ao do contrato acima mencionado 
os valores relatives aos salcirios e demais verbas trabalhistas, previdenciarias e 
fundiSrias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigagoes por parte 
da CONTRATADA, at£ o momento da regularizagao, sem prejuizo das sangoes cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores 
alocados na execugSo do contrato e depositados em conta corrente vinculada, 
bloqueada para movimentagao, e aberta em nome da empresa (indicar o name da 
empresa) junto a instituigao banc^ria oficial, cuja movimentagao depended de 
autorizagao previa da (TELEBRAS), que tambem tera permanente autorizagao para 
acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer 
intervengao da titular da conta.

Nota explicative: A assinatura desta "Autorizagao Complementar" deve ser precedida 
da solicitagao de abertura da conta-depdsito no Banco do Brasil, com que a TELEBRAS 
possui Termo de Cooperagao Tecnica, sendo condigao para a ceiebragao do contrato.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar 
o pagamento direto das verbas rescisdrias aos trabalhadores alocados na execugao do 
contrato, caso a CONTRATADA nao efetue tais pagamentos atd o fim do segundo mes 
apds o encerramento da vigencia contratual.

Brasilia, 05 de fevereiro de 2019.

FERREIRA GONCAl^p#^®DANIELLI CO
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