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TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A.

CONTRATO n° TLB-CTR-2021/00081

PROCESS© N° TLB-PRO-2020/07532

CONTRATO N° TLB-CTR-2021/00081 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
TELECOMUNICACOES 
BRASILEIRAS S.A - TELEBRAS E A

CONTROLLTEC 
E SERVINGS DE 

INFORMATICA EIRELI PARA A 
AQUISICAO DE TRANSCEIVERS 
OPTICOS DO FABRICANTE HUAWEI 
E MODULOS CONVERSORES DE 
MIDIA
ATENDIMENTO DOS CLIENTES NAS 
REDES METROPOLITAN AS DAS 
CAPITAIS DAS REGIOES NORTE E 
NORDESTE.

EMPRESA
COMERCIO

NECESSARIOS PARA

A TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS, sociedade de economia 
mista, vinculada ao Ministerio das Comunica^oes, com sede no SIG - Quadra 04 - Bl. A - 
Salas 201 a 224 - Ed. Capital Financial Center, Brasilia/DF, CEP 70.610-440, inscrita no 
CNPJ n.° 00.336.701/0001-04, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na 
Junta Comercial do Distrito Federal, sob o n° 7.665, em 20 de fevereiro de 1978, publicada 
no Diario Oficial da Uniao de 13 de mar$o de 1978, doravante denominada TELEBRAS, 
neste ato representada porseu Diretor Tecnico-Operacional Interino, o Sr. MARCOS 
BAFUTTO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, CPF 288.748.031-68, RG 965886 
SSP/GO, residente e domiciliado em Brasilia-DF e por seu Gerente de Engenharia de 
Redes e Plataformas, o Sr. EMERSON BAUMGARTEN DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, Engenheiro Eletricista, portador da Cedula de Identidade n° 104.646.069-5 
SJS/RS, inscrito no CPF sob o n° 709.452.840-04, residente e domiciliado em Brasilia/DF, 
nos termos da Diretriz n° 229, de 21 de margo de 2018, e do outro lado a empresa 
CONTROLLTEC COMERCIO E SERVIQOS DE INFORMATICA - EIRELI, 
doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ n° 32.842.887/0001-51, 
Inscrigao Estadual n° 123.657.595.115, situada na Rua Dr. Edgard Magalhaes Noronha, 53 
- Vila Nova York - Sao Paulo/SP - CEP: 03480-000, neste ato representada por seu Diretor 
Geral, o Sr. RUY CARVALHO JUNIOR, brasileiro, divorciado, empresario, portador da 
Cedula de Identidade n° 12.916.225-5, inscrito no CPF n° 038.563.248-79, residente e 
domiciliado em Sao Paulo/SP, resolvem celebrar nos termos do inciso IV, do art. 32 da Lei 
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, corroborada e combinada com as disposigoes 
constantes do Capitulo II - DAS LICITAQOES, art. 93 e seguintes do Regulamento de 
Licitagoes e Contratos - RELIC TELEBRAS, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de
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2016, e legislafao complementar, apenas no que nao conflitar com o disposto na Lei n° 
13.303/2016, mediante as clausulas e conduces seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Paragrafo Unico: O presente Contrato tem por objeto a aquisigao de transceivers opticos 
de longo alcance do fabricante Huawei e modules conversores de midia necessarios para 
atendimento dos clientes nas Redes Metropolitanas das capitals das regioes Norte e 
Nordeste.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO

Paragrafo Unico: O presente Contrato esta vinculado, independentemente de transcri9ao, 
ao Edital do Pregao Eletronico n° TLB-EDT-2021/00002, Termo de Referencia TLB-REF- 
2021/00112, de 11 de Janeiro de 2021 e sens Anexos, a proposta apresentada pela 
CONTRATADA em 01/04/2021, e ao RELIC TELEBRAS, disponivel no sitio eletronico 
https://www.telebras.com.br/wpcontent/uploads/2019/ll/regulamento_telebras.pdf.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

Paragrafo Primeiro: A forma de fomecimento prestada pela CONTRATADA sera 
parcelada.

Paragrafo Segundo: A emissao do pedido de compra e/ou o inicio da execu^ao contratual 
deverao ser emitidas ou iniciadas apos a apresenta?ao da garantia.

CLAUSULA QUARTA - DOS ELEMENTOS CARACTERISTICOS DO OBJETO

Paragrafo Unico: Os elementos caracteristicos do objeto deste Contrato constam do item 
05 do Termo de Referencia.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E LOCAL DE FORNECIMENTO

Paragrafo Unico: O objeto deste Contrato devera ser fomecido nos prazos e locals 
dispostos no item 12 do Termo de Referencia.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

Paragrafo Primeiro: O prazo de vigencia deste Contrato e de 24 (vinte e quatro) meses, 
conforme disposto no item 21 do Termo de Referencia, com inicio a contar a partir de 
05/07/2021 e finaliza^ao em 05/07/2023. <

So
o
5Paragrafo Segundo: O prazo de vigencia deste Contrato e improrrogavel. 8a:
SCLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO CO

h-

Paragrafo Primeiro: O Contrato possui o valor total de R$ 19.463,01 (dezenove mil,
2
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quatrocentos e sessenta e tres reals e um centavo), conforme abaixo descrito:

PRECO
TOTAL

PRECO
UNITARIODESCRigAO QUANTIDADEITEM

ii
Transceiver SFP 1GE 
1550nm SM 40km 
MARCA: Huawei 
MODELO: S-SFP-GE- 
LH40 SM 1550 Part 
Number 02317347

R$R$ 2.780,432 7 19.463,01 i

R$VALOR TOTAL 19.463,01

Paragrafo Segundo: No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e 
indiretas decorrentes da execu9ao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 
licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessaries ao cumprimento integral 
da contrata9ao.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

Paragrafo Primeiro: Ultrapassados 12 (doze) meses contados da apresenta9ao da 
proposta, mediante negocia9ao entre as partes, os pre9os contratados poderao ser 
reajustados, aplicando-se o acumulado dos ultimos 12 (doze) meses do Indice de Servi90s 
de Telecomunica9oes - 1ST da Anatel, nos termos do item 21.2 do Termo de Referencia.

Paragrafo Segundo: Os reajustes serao precedidos, obrigatoriamente, de solicita9&o da 
CONTRATADA, acompanhada de memorial de calculo, caso em que serao reconhecidos 
os efeitos financeiros a partir da data da solicita9ao, e desde que ultrapassado o prazo 
previsto no paragrafo primeiro.

Paragrafo Terceiro: Os reajustes serao formalizados por meio de Termo de Apostila, 
exceto quando coincidirem com a prorroga9ao contratual, caso em que deverao ser 
formalizados por aditamento ao Contrato e nao poderao alterar o equilibrio economico- 
financeiro deste Contrato.

Paragrafo Quarto: Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o proximo ciclo de 12 meses 
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste, ou, quando nao concedido, 
ultrapassados 12 meses da data em que este poderia ter sido pleiteado.

<
00oParagrafo Quinto: O reajuste devera ser solicitado pela CONTRATADA em ate 90 

(noventa) dias apos o ultimo ciclo de 12 meses, sob pena de preclusao.
O

8a
oParagrafo Sexto: O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data 

da prorroga9ao contratual, quando cabivel, ou na data do encerramento da vigencia deste 
Contrato, sob pena de preclusao.

CD
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Paragrafo Setimo: Caso ocorra a preclusao disposta nos paragrafos anteriores, a 
CONTRATADA somente podera solicitar reajuste, ultrapassados 12 meses da data em que 
este poderia ter sido pleiteado.

Paragrafo Oitavo: Caso, na data de assinatura de aditamento contratual, ainda nao tenha 
sido possivel a TELEBRAS ou a CONTRATADA prOceder aos calculos devidos, devera 
ser inserida clausula no termo aditivo para resguardar o direito future ao reajuste, a ser 
exercido tao logo se disponha dos indices, sob pena de preclusao.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORNAMENT ARIA

Paragrafo Unico: As despesas decorrentes dessa contrata$ao correrao a conta razao n° 
9132120197 e o centre de custo n° 9034004000, dos recursos consignados no Or^amento 
Anual a cargo da TELEBRAS.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

Paragrafo Primeiro: Conforme item 16 do Termo de Referencia, a CONTRATADA deve 
garantir que os transceivers opticos e modules conversores de midia fomecidos sejam 
apropriados para suportar, nos locals onde serao instalados, as condipoes climaticas 
constantes das especificapoes tecnicas, simultaneamente e sem prejuizo das caracteristicas 
tecnicas estabelecidas nas especificapoes.

Paragrafo Segundo: O periodo de garantia dos transceivers opticos e modulos 
conversores de midia fomecidos sera de 24 meses, a contar da data de emissao do Termo 
de Aceitapao de Material (TAM).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Paragrafo Primeiro: A Garantia Contratual e de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 
deste Contrato, conforme item 17 do Termo de Referencia, sendo que a CONTRATADA 
tera o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis para apresenta-la, contados do recebimento da 
convocapao pela TELEBRAS, prorrogaveis por igual periodo, desde que previamente 
solicitado pela CONTRATADA com justificativas aceitas pela Gerencia de Compras e 
Contratos da TELEBRAS.

Paragrafo Segundo: A apresentapao da garantia e condipao indispensavel para emissao da -----
ordem de servipo e/ou inicio da execupao contratual. i=~

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

g
O

Si
Paragrafo Quarto: A inobservancia do prazo fixado para apresentapao da garantia 
acarretara a aplicapao de multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor deste 
Contrato por dia de atraso, ate o maximo de 2% (dois por cento).

cc
om
H

4

Assinado digitalmente por ERIKA NEVES OLIVEIRA, EMERSON BAUMGARTEN DE OLIVEIRA e 
MARCOS BAFUTTO.
Documento N°: 254680-3411 - consulta £ autenticidade em 
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action

RUY CARVALHO 
JUNIOR:0385632487,9

< Aulnado de form* digful poi AUV
r Carvalho AMnfKB8S6324S79

i ifcAa^s-orw

T
LB

A
U

T
20

21
71

79
3A

Autenticado digitalmente por NILTON CESAR SOARES DA SILVA LIRA.
Documento Nº: 258034-3182 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action

T
el

ec
om

un
icações Brasileiras S

.A
.

Telebras

1107



'ftSTELEBRAS %
f 1044?

^e/ebta*TELECOMXJNICAgOES BRASILEIRAS S.A.
Paragrafo Quinto: A nao constitui?ao da garantia autoriza a TELEBRAS a promover a 
rescisao deste Contrato, sem prejuizo da aplica9§o de penalidades por descumprimento ou 
cumprimento irregular deste Contrato.

Paragrafo Sexto: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
devera abranger um periodo de mais 3 (tres) meses apos o termino da vigencia contratual. 
Paragrafo Setimo: A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia:

a) Cau9ao em dinheiro;

i. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da TELEBRAS, em uma institui9ao 
fmanceira ou banco a ser defmido, com corre9ao monetaria.

b) Seguro Garantia; ou

i. Em se tratando de seguro-garantia, a apolice devera indicar a TELEBRAS como 
beneficiaria;

ii. O seguro garantia devera cobrir o fiel cumprimento das obriga9oes assumidas neste 
Contrato; e

iii. Nao sera aceita apolice que contenha clausulas contrarias aos interesses da 
TELEBRAS.

c) Fian9a Bancaria.

i. Nao sera aceita flan9a bancaria que nao contemple os seguintes requisites:

a) Prazo de validade correspondente ao periodo de vigencia deste Contrato e por ate 3 
(tres) meses apos o termino da vigencia contratual, com possibilidade de prorroga9ao em 
caso de ocorrencia de sinistro;

b) Expressa afirma9ao do fiador de que, como devedor solidario e principal pagador, fara o 
pagamento a TELEBRAS, independentemente de interpela9ao judicial, caso o afianqado 
nao cumpra suas obriga9oes;

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

<d) Clausula que assegure a atualizaqao do valor afian9ado. 5
O
O

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

CE
O
GO
I-a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto deste Contrato e do nao 

adimplemento das demais obrigaqoes nele previstas;
5
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b) Prejuizos causados a TELEBRAS ou a terceiro decorrentes de culpa ou dole da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados durante a execu^ao 
deste Contrato; e

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela TELEBRAS a CONTRATADA.

Paragrafo Nono: No caso de alteragao do valor deste Contrato ou prorrogagao de sua 
vigencia, a garantia devera ser readequada, obrigando-se a CONTRATADA a tomar todas 
as providencias, as suas exclusivas expensas, para assegurar o cumprimento desta 
obrigagao, tempestivamente.

Paragrafo Decimo: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o 
pagamento de qualquer obrigagao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposigao no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for 
notificada. Paragrafo Decimo Primeiro: A TELEBRAS nao executara a garantia nas 
seguintes hipoteses:

a) Caso fortuito ou forga maior;

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

c) Pratica de atos ilicitos dolosos por colaboradores da TELEBRAS

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

Paragrafo D&cimo Terceiro: Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengoes de 
responsabilidade que nao as previstas nesta clausula.

Paragrafo Decimo Quarto: A garantia - caugao, seguro ou fianga - sera considerada 
extinta:

a) Para o caso de caugao em dinheiro, com a devolugao/entrega da autorizagao para o 
levantamento de importancias 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 clausulas deste 
Contrato, desde que tenha decorrido o prazo de 3 (tres) meses do termino da vigencia 
contratual e nao exista Processo Administrative Sancionatorio em curso; ou <

g
O

b) Para os casos de seguro-garantia e fianga bancaria, com o escoamento do prazo de 3 
(tres) r^eses apos o termino da vigencia deste Contrato, caso a TELEBRAS nao 
comunique a ocorrencia de sinistros.

8
O'

o
CO

Paragrafo D&cimo Quinto: O valor destinado a garantia devera cobrir o fiel cumprimento
6
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das obrigagoes assumidas neste Contrato, ate o valor da garantia fixado na cau?ao, apolice 
ou carta-fian^a.

Paragrafo Decimo Sexto: 6 vedada qualquer disposi<?ao na garantia que venha a restringir 
a cobertura por especie de prejuizo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA TELEBRAS

Paragrafo Primeiro: A TELEBRAS devera observar e fazer cumprir flelmente o que 
estabelecem as obriga9oes dispostas no Termo de Referencia, especialmente no item 10, 
bem como:

a) Receber o objeto no prazo e condi^oes estabelecidas no Termo de Referencia;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga^oes da CONTRATADA, por meio 
de comissao/empregado especialmente designada (o);

c) Exigir a indica9ao de preposto da CONTRATADA para representa-la na execu9ao deste 
Contrato;

d) Exercer o acompanhamento e a fiscaliza9ao da entrega do objeto, por comissao ou 
empregado especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos profissionais eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis;

e) Verificar, de forma minuciosa, a conformidade da entrega do objeto com as 
especifica9oes constantes do Termo de Referencia e da proposta da CONTRATADA, para 
fins de aceita9ao e recebimento parcial ou definitivo do objeto deste Contrato;

f) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pela execu9ao do objeto efetivamente 
medida e faturada;

g) Fomecer as especifica9oes, instru95es e indicar as localiza9oes necessarias para a 
execu9ao completa do objeto deste Contrato;

h) Informar a CONTRATADA as eventuais altera9oes relativas ao objeto deste Contrato;

i) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na 
execu9ao do objeto, fixando-lhe prazos para que sejam substituidos, reparados ou 
corrigidos;

<
5
Oj) Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplica9ao de penalidades, da emissao de 

notas de debitos e da suspensao da execu9ao do objeto deste Contrato;
O

K
Sa:
ok) Emitir os Pedidos de Compra de Materiais e Servi9os com todas as informa9oes 

necessarias para sua execu9ao;
m
H

7
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1) Exigir o cumprimento das obrigat^Ses assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; e

m)Efetuar a reten$ao 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 tributaria nos termos da legislate vigente.

Paragrafo Segundo: A TELEBRAS nao respondera por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execuQao do 
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato 
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA devera observar e fazer cumprir fielmente o que 
estabelecem as obriga9oes dispostas no Termo de Referencia, especialmente no item 11, 
bem como:

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

b) Executar o objeto em perfeitas condi<?6es, conforme especifica^oes, prazo e local 
constantes no Termo de Referencia e seus Anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarao as indicates referentes, se couber, a marca, fabricante, modelo, 
procedencia e prazo de garantia ou validade;

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

d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal deste Contrato ou comissao, os objetos entregues em que se verificarem 
vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da entrega dos materiais empregados;

e) Quando necessario executar/entregar novamente o objeto, a CONTRATADA fica 
obrigada a realiza-lo nas condi^oes contratadas, correndo por sua conta as respectivas 
despesas. Deixando a CONTRATADA de faze-lo, a TELEBRAS podera contratar terceiro 
para executar o servi^o/efetuar a entrega, reconhecendo a CONTRATADA sua 
responsabilidade pelo ressarcimento a TELEBRAS do valor pago ao terceiro contratado;

f) Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos sobre os servi9os a serem 
executados, em conformidade com as normas e determina96es em vigor;

<
£
Og) Vedar a utiliza9ao, na execu9ao deste Contrato, de profissional que seja familiar de 

agente publico ocupante de cargo em comissao ou fun9ao de confian9a da TELEBRAS, 
nos termos do art. 7°, do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010;

O
£
§a
H-O
CO
h-h) Responsabilizar-se por todas as obriga9oes trabalhistas, sociais, previdenciarias, 

tributarias e as demais previstas na legisla9ao especifica, cuja inadimplencia nao transfere
8
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responsabilidade a TELEBRAS;

i) Facilitar a a?ao da fiscaliza9ao, fomecendo informa^oes ou provendo acesso a 
documenta9ao e ao objeto em execu9ao;

j) Atender prontamente as observa9oes e exigencias formalizadas pelo Fiscal ou Gestor 
contratual;

k) Relatar a TELEBRAS toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execu9§o 
do objeto;

1) Nao permitir a utiliza9ao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condi9ao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utiliza9ao do 
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

m) Manter durante a vigencia deste Contrato, em compatibilidade com as obriga9des 
assumidas, todas as condi95es de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na contrata9ao;

n) Arcar com o onus 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 contrata9ao;

o) Apresentar a Declara9ao de Informa9oes Tributarias - DIF no prazo estabelecido pela 
TELEBRAS, devidamente preenchida com indica9ao detalhada dos itens de materiais e 
servi9os, documento a ser posteriormente validado pela gestao tributaria da TELEBRAS, 
sendo que, o preenchimento da DIF e pre-requisito para recebimento das notas fiscais 
emitidas por conta da presta9ao dos servi90s/entrega contratados;

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

q) Promover a organiza9ao tecnica e administrativa do cumprimento do objeto deste 
Contrato, de modo a conduzi-lo eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 
especifica9oes que integram o Termo de Referencia e este Contrato, no prazo determinado;

r) Submeter previamente, por escrito, a TELEBRAS, para analise e aprova9ao, quaisquer 
mudan9as nos metodos executives que fujam as especifica9oes do Termo de Referencia e 
seus Anexos;

s) Obter junto ao prgao competente, conforme o caso, as licen9as necessarias e demais 
documentos e autoriza9oes exigiveis, na forma da legisla9ao aplicavel para o cumprimento 
do objeto deste Contrato;

<
5
O
O

8
t) Assegurar a TELEBRAS: a:

h-om
i. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequa9oes e atualizapoes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento

9
0
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de cada parcela, de forma permanente, permitindo a TELEBRAS distribuir, alterar e 
utilizar os mesmos sem limitagoes, quando couber;

ii. Os direitos autorais da solufao, projeto, suas especificatjoes tecnicas, documenta^ao 
produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execuQao deste 
Contrato, ficando proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagao expressa da 
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis, quando 
couber.

u) Nao caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira.

Paragrafo Segundo: Conforme a Instrugao Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB 
n° 1.701/2017, que dispoe sobre a Escrituragao Fiscal Digital de Retengoes e 
Outras Informagoes Fiscais - REINF, a CONTRATADA fica obrigada a prestar, 
mensalmente, quando couber nos termos da legislagao vigente, as seguintes informagoes:

a) Relativas 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 tributarias 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 
previdenciarias, e realizados mediante cessao de mao de obra ou empreitada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

Paragrafo Primeiro: As condigoes da fiscalizagao, a serem exercidas pela TELEBRAS, 
estao previstas no Termo de Referencia, especialmente no item 13.

Paragrafo Segundo: 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 competira dirimir as 
duvidas que surgirem no curso da execugao, dando ciencia de tudo a CONTRATADA, 
conforme inciso VII, do art. 40 da Lei n° 13.303/2016, e do art. 131 e seguintes do RELIC 
TELEBRAS.

Paragrafo Terceiro: Durante a execugao do objeto contratado, cabera a TELEBRAS, 
diretamente ou por quern vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observancia 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, vicios 
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia 
desta, nao implica em corresponsabilidade da TELEBRAS ou de seus agentes e prepostos, 
na forma do §1° do art. 77 da Lei n° 13.303/2016, e do paragrafo unico do art. 133 do 
RELIC TELEBRAS.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

I 1050 ?
^©/ebra^

Paragrafo Primeiro: As conduces de pagamento estao previstas no item 14 do Termo de 
Referencia. O pagamento devera ser efetuado em parcela unica, apos a emissao do Termo 
de Aceita?ao de Material (TAM) pela TELEBRAS - que dependera de correspondente 
atesto do fiscal do contrato, na Nota Fiscal/Fatura entregue pela CONTRATADA, que 
devera ocorrer no prazo de ate 30 (trinta) dias uteis.

Paragrafo Segundo: Os pagamentos serao efetuados pela TELEBRAS por meio de ordem 
bancaria, para credito em banco, agencia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, 
no prazo de ate 22 (vinte e dois) dias uteis, contados do atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo 
fiscal deste Contrato.

Paragrafo Terceiro: A apresentapao da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer em 
conformidade com as orienta<?6es gerais para a emissao de notas fiscais de mercadorias e 
services a TELEBRAS, devendo atender as exigencias tributarias do local da efetiva 
prestagao dos servigos/entrega, conforme Anexo com as Orienta^oes Fiscais.

Paragrafo Quarto: O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" 
pelo fiscal ou comissao de fiscaliza9ao competente, condicionado este ato a verificagao da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada, em relagao aos services efetivamente 
prestados e aos materials empregados.

Paragrafo Quinto: Havendo erro na apresenta^ao da Nota Fiscal/Fatura ou dos 
documentos pertinentes a contrata9ao, ou, ainda, circunstancia que impe9a a liquida9ao da 
despesa, como, por exemplo, obriga9ao financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a 
apos a comprova9ao da regulariza9ao da situa9ao, nao acarretando qualquer onus para a 
TELEBRAS.

Paragrafo Sexto: Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancaria.

Paragrafo Setimo: Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta 
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores - SICAF para verificar a 
manuten9ao das conduces de habilita9ao exigidas nesta contrata9ao.

Paragrafo Oitavo: Constatando-se junto ao SICAF a situa9ao de irregularidade da 
CONTRATADA, sera providenciada sua advertencia por escrito, para que, no prazo de 10 
(dez) dias uteis, regularize sua situa9ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da TELEBRAS.

<
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O
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OParagrafo Nono: Persistindo a irregularidade, a TELEBRAS podera adotar as medidas 

necessarias a rescisao contratual sem prejuizo das penalidades cabiveis, por meio do 
competente processo administrativo, assegurada a CONTRATADA o devido processo
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legal, a ampla defesa e o contraditorio.

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

Paragrafo Decimo Primeiro: Quando do pagamento, sera efetuada a retenqao tributaria 
prevista na legisla?ao em vigor.

Paragrafo Decimo Segundo: A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples 
Nacional nao sofrera a reten?ao tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de 
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario 
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Paragrafo Decimo Terceiro: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado 
que a taxa de compensagao fmanceira devida pela TELEBRAS entre a data prevista para o 
pagamento e o efetivo adimplemento da parcela e calculada mediante a aplicagao da 
seguinte formula:

EM = I * N * VP. onde

EM = Encargos moratorios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Indice de compensagao fmanceira = 0,00016438, assim apurado:

I = TX/365 = (6/100)/365 = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Paragrafo Decimo Quarto: Nenhum pagamento podera ser feito a CONTRATADA antes 
de apresentada e aceita a garantia contratual, quando exigida.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Paragrafo Primeiro: 6 de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das 
normas ambientais vigentes para a execugao do objeto deste Contrato, no que diz respeito 
a poluigao ambiental e destinagao de residues.

<
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3Paragrafo Segundo: A CONTRATADA devera adotar todos os cuidados necessaries para 

que da execugao do objeto contratado nao decorra qualquer degradagao ao meio ambiente.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e
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adotar as medidas cabiveis para a corre9ao 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 devera cumprir as orienta9oes da Instru9ao 
Normativa n° 1, de 19 de Janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da 
Informa9ao do Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, referente aos 
criterios de Sustentabilidade Ambiental, em sens artigos 5° e 6°, no que couber.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

Par&grafo Primeiro: Pela inexecu9ao total ou parcial, ou ainda por atraso ou 
descumprimento das obriga9oes da CONTRATADA, a TELEBRAS pode, assegurado o 
devido processo legal, aplicar penalidades de natureza pecuniarias, de obriga9oes de fazer 
ou de nao fazer e, em especial, as seguintes san9oes:

a) Advertencia escrita;

b) Multas; e

c) Suspensao temporaria para participar de licita9ao e impedimento de contratar com a 
TELEBRAS, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

Paragrafo Segundo: A advertencia consiste no aviso por escrito, a CONTRATADA, pela 
pratica de condutas menos graves e que ofere9am riscos menores a TELEBRAS, podendo, 
ainda, se for o caso, ser fixado prazo para ado9ao de medidas corretivas.

Paragrafo Terceiro: Sao consideradas condutas que oferecem riscos menores a 
TELEBRAS as infra9oes administrativas omissivas ou comissivas nao sancionadas com as 
penalidades defmidas nos paragrafos quarto e seguintes desta Clausula.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA pode ser punida com san9ao pecuniaria de multa, 
sem prejuizo da san9ao de suspensao de licitar e contratar com a TELEBRAS, em face de 
inexecu9ao total ou parcial, respeitando o seguinte:

a) Ate 2% sobre o valor atualizado deste 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 da TELEBRAS;

b) 2% sobre o valor atualizado deste Contrato, caso ocorra qualquer descumprimento de 
obriga9ao constante na Clausula Decima Segunda, sem prejuizo das demais san9oes, e 
desde que inexista previsao em contrario no Termo de Referencia ou neste Contrato;

<
5
O
5ac) Ate 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 inten9ao em 
adita-lo;

a:
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d) Ate 20% sobre o valor deste Contrato, no caso em que a CONTRATADA cometer 
fraude ou comportar-se de modo inidoneo durante a execu^ao contratual;

e) Ate 20% sobre o valor deste Contrato, no caso de inexecugao total;

f) Os demais percentuais das multas de carater compensatorio e moratorio serao aplicados 
conforme estabelecido nos itens 15.5.3 e 15.6.2 do Termo de Referenda.

Paragrafo Quinto: Os valores das multas, aplicadas apos regular processo administrativo, 
poderao ser descontados dos pagamentos a serem efetuados pela TELEBRAS, descontados 
da garantia fomecida, quando exigida pela CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

Paragrafo Sexto: Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a TELEBRAS 
continuara efetivando os descontos nos meses subsequentes, ate que seja atingido o 
montante atribuldo a penalidade, ou, se entender mais conveniente, podera descontar o 
valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobranga 
judicial.

Paragrafo Setimo: Quando a multa for abatida da garantia, esta devera ser imediatamente 
recomposta, sob pena de considerar-se a ausencia de recomposi9ao como inexecugao 
contratual.

Paragrafo Oitavo: Nao sera aplicada multa se o descumprimento na prestagao do servigo 
ou entrega do objeto advier de caso fortuito ou motive de forga maior, devidamente 
reconhecido pelo fiscal ou gestor deste Contrato.

Paragrafo None: A multa compensatoria fixada no paragrafo quarto nao exclui 
indenizagao suplementar se o prejuizo experimentado pela TELEBRAS exceder o valor da 
indenizagao pactuada, na forma estabelecida no paragrafo unico do art. 416 do Codigo 
Civil.

Paragrafo Decimo: A CONTRATADA pode ser punida com suspensao do direito de 
licitar e impedida de contratar com a TELEBRAS pelo periodo de ate 02 (dois) anos, sem 
prejuizo 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 
licitagao ou deste Contrato;

<
5

b) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o processamento da 
licitagao ou deste Contrato;

O

a:
i-oc) Ensejar o retardamento ou a paralisagao do processamento da licitagao ou deste 

Contrato;
m
i—
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d) Nao mantiver a proposta apresentada no processamento da licita9ao quando da 
contrata9ao;

e) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

f) Recusar-se, injustificadamente, a assinar, retirar ou aceitar este Contrato, termos aditivos 
ou instrumentos equivalentes, dentro do prazo estabelecido pela TELEBRAS;

g) Praticar ato tipificado como crime, sem prejuizo das san9oes penais cabiveis;

h) Descumprir san9§o anteriormente imposta;

i) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga9oes assumidas em decorrencia do 
processamento da licita9ao ou deste Contrato;

j) Ensejar atrasos e qualquer outro descumprimento total ou parcial de cl&usula contratual;

k) Deixar de adotar medidas corretivas no curso deste Contrato ou instrumento 
equivalente;

1) Nao executar total ou parcialmente o objeto deste Contrato;

m) Deixar de entregar o objeto com todos os parametros 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 cabivel.

Paragrafo Decimo Terceiro: A eventual aplica9ao de qualquer das penalidades ora 
previstas sera precedida de regular processo administrative, em que se assegurara o 
contraditorio e a amp la defesa a CONTRATADA, que tera o prazo de 10 (dez) dias uteis 
para apresenta9ao da defesa previa, nos termos do §2° do art. 83 da Lei n° 13.303/2016, 
combinado com o inciso IV do § 2° do art. 139 do RELIC TELEBRAS, com aplica9ao 
subsidiaria da Lei n° 9.784, de 29 de Janeiro de 1999.

Paragrafo Decimo Quarto: A autoridade competente, na aplica9ao das sa^oes, levara 
em considera9ao a gravidade da conduta irregular, o carater educative da pena, bem como 
o dano causado a TELEBRAS, observando o principio da proporcionalidade.

<
5OParagrafo Decimo Quinto: As san9oes aqui disciplinadas serao aplicaveis sem prejuizo 

daquelas previstas na Lei n° 12.846, de 01 de agosto de 2013 - Lei Anticorrup9ao. 
Paragrafo Decimo Sexto: A san9§o de suspensao temporaria de licitar e impedimento de 
contratar com a TELEBRAS podera tambem ser aplicada as empresas ou aos profissionais 
que, em razao dos contratos celebrados:

O
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a) Tenham sofrido condena?ao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributes;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contrata9ao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a TELEBRAS em virtude de 
atos ilicitos praticados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

Paragrafo Primeiro: Este Contrato podera ser rescindido pelas CONTRATANTES, nos 
termos do inciso VII do art. 69 da Lei 13.303/2016, combinado com o §1° do art. 116 do 
RELIC TELEBRAS.

Par&grafo Segundo: Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, 
assegurando-se as CONTRATANTES o direito a previa e ampla defesa.

Paragrafo Terceiro: O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

a) Balantjo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos, em relat^ao ao 
cronograma fisico-financeiro atualizado;

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

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERA^OES

Paragrafo Unico: Este Contrato somente podera 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 n° 13.303/2016, combinado com o art. 128 e seguintes do 
RELIC TELEBRAS e das normas gerais de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

Paragrafo Unico: Os casos omissos ou situa9oes nao explicitadas nas clausulas deste 
Contrato reger-se-ao pelas disposi9oes contidas na Lei n° 13.303/2016, pelo RELIC 
TELEBRAS e pelas normas gerais de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA MATRIZ DE RISCOS

Paragrafo Primeiro: A TELEBRAS e a CONTRATADA, tendo como premissa a 
obten9§o do melhor custo contratual, mediante a aloca9ao do risco a parte com maior 
capacidade para geri-lo e absorve-lo, identificam os riscos decorrentes da rela9ao 
contratual e, sem prejuizo de outras previsoes contratuais, estabelecem os respectivos 
responsaveis na Matriz de Riscos constante do documento anexo a este Contrato.

Paragrafo Segundo: 6 vedada a celebra9ao de aditivos decorrentes de eventos 
supervenientes alocados na Matriz de Riscos que sejam de responsabilidade da

<
£o
o

8
DC
om
i-

16

Assinado digitalmente por ERIKA NEVES OLIVEIRA, EMERSON BAUMGARTEN DE OLIVEIRA e 
MARCOS BAFUTTO.
Documento N°: 254680-3411 - consulta S autenticidade em 
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action

RUY CARVALHO i AHJrMdodefwrrud&lUlpOfBUY 
JUNIOR^3856324879

T
LB

A
U

T
20

21
71

79
3A

Autenticado digitalmente por NILTON CESAR SOARES DA SILVA LIRA.
Documento Nº: 258034-3182 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action

T
el

ec
om

un
icações Brasileiras S

.A
.

Telebras

1119



®TELEBRAS e! 1056?
^©/ebta9TELECOMUNICAgOES BRASILEIRAS S.A.

CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA 
CONTRATANTES

DA INTEGRTOADE DAS

Paragrafo Primeiro: A TELEBRAS e a CONTRATADA concordam que, durante a 
execute deste Contrato, atuarao em conformidade com a Lei n° 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupgao), de 1° de agosto de 2013, e se comprometem a cumpri-la na realiza?ao de 
suas atividades, bem como se obrigam a nao executar nenhum dos atos lesivos dispostos 
no artigo 5° da referida Lei.

Paragrafo Segundo: A TELEBRAS e a CONTRATADA se obrigam, durante a execu9ao 
deste Contrato, sob as penas previstas neste e na legisla9§o aplicavel, a observar e cumprir 
rigorosamente todas as leis cabiveis, incluindo, mas nao se limitando a legisla9ao brasileira 
anticorrup9ao, a legisla9ao brasileira contra a lavagem de dinheiro, obrigando-se a 
CONTRATADA, ainda, a observar e cumprir rigorosamente as normas e exigencias 
constantes das politicas intemas da TELEBRAS.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA declara e garante que, durante a execu9ao deste 
Contrato, nao esta envolvida ou ira se envolver, direta ou indiretamente, por meio de seus 
representantes, administradores, diretores, conselheiros, socios ou acionistas, assessores, 
consultores, partes relacionadas, em qualquer atividade ou pratica que constitua uma 
infra9ao aos termos das leis anticorrup9ao.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA declara e garante, durante a execu9ao deste 
Contrato, que (i) seus atuais representantes nao sao fiincionarios publicos ou empregados 
da TELEBRAS ou de autoridade do ente publico a que a TELEBRAS esteja vinculada, (ii) 
seus atuais representantes nao possuem parentesco ate o terceiro grau com dirigente da 
TELEBRAS ou empregados cujas atribui9oes envolvam atua9§o na area responsavel pela 
licita9ao ou contrata9ao, (iii) seu proprietario, mesmo na condi9§o de socio, tenha 
terminado seu prazo de gestao, ou rompido seu vinculo com a TELEBRAS ha menos de 6 
(seis) meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar, por escrito, no prazo de 3 (tres) 
dias uteis, a TELEBRAS qualquer nomea9ao de seus representantes em quaisquer das 
hipoteses elencadas.

Paragrafo Quinto: O nao cumprimento pela CONTRATADA das leis anticorrup9ao e/ou 
do disposto neste Contrato, durante a execu9§o deste, sera considerado infra9ao grave e 
conferira a TELEBRAS o direito de, agindo de boa-fe, declarar rescindido imediatamente 
este Contrato, sem qualquer onus ou penalidade, sendo a CONTRATADA responsavel por 
eventuais perdas e danos.

<
£

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE O
O
£sParagrafo Unico: O Contrato sera disponibilizado no website da TELEBRAS, em acesso 

a informa9ao, e o extrato deste Contrato sera publicado no Portal da Transparencia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIQOES GERAIS
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Paragrafo Primeiro: A TELEBRAS e a CONTRATADA declaram que tomaram 
conhecimento e concordam com o conteudo contido no Codigo de Etica da Telebras, 
aprovado em 28 de setembro de 2017, disponivel no sitio eletronico 
https://www.telebras.com.br/transparencia/codigo-de-etica/, e darao conhecimento do 
referido Codigo a todo empregado da CONTRATADA que venha a frequentar as 
dependencias da TELEBRAS.

Par&grafo Segundo: A TELEBRAS e a CONTRATADA declaram, ainda, que tomaram 
conhecimento e concordam com o conteudo da Politica de Seguran^a da Informaqao e 
Comunica^oes - POSIC, aprovada em 1° de maio de 2015, disponivel no sitio eletronico 
https://www.telebras.com.br/wp-content/uploads/2019/ll/P003_Politica-de-Seguranca- 
daInformacao-e-Comunicacoes.pdf, e darao conhecimento da referida politica de 
seguranfa a todo funcionario da CONTRATADA que venha a ter acesso aos Recursos de 
Tecnologia da InformaQao e Comunica9ao da TELEBRAS.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

Paragrafo Primeiro: Fica eleito o foro da Circunscriqao 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, apos lido e 
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de 
igual teor e forma, para um so efeito, na presen^a de 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas.

ANEXO - MATRIZ DE RISCOS

Categoria do 
Risco

Administrative
Medidas

Mitigadoras
Ayao de 

Contingencia
Aloca^ao 
do RiscoDescri9ao

Aplicagao de 
glosas. Abertura 
de processo 
administrativo 
sancionatorio pela 
Telebras

Atraso na 
entrega do 
objeto contratual 
por culpa da 
Contratada.

Diligencia junto a 
Contratada na 
execu<jao 
contratual.

Contratada

Fatos
retardadores ou 
impeditivos da 
entrega do 
contrato
proprios do risco 
ordinario da 
atividade

<Absorqao dos 
custos dos custos 
extras e
cumprimento de 
penalidade 
eventualmente 
imposta.

g
O

5Planejamento 
empresarial da 
Contratada.

ScrContratada HRisco quanto 
ao Tempo da 
Execu^ao

om
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empresarial ou 
da execu9ao. :
Fatos
retardadores ou 
impeditivos da 
entrega do 
objeto que 
estejam na alea 
extraordinaria e | 
que a Telebras 
tenha dado causa

s
Aviso previo a 
Contratada e 
ado?ao de 
medidas que 
possam mitigar o 
risco.

Negociafao entre 
as partes 
contratantes.

Telebras
f

Aplica^ao de 
glosas. Abertura 
de processo 
administrative 
sancionatorio pela 
Telebras, com 
aplica9ao de 
penalidades.

Controle e 
monitoramento 
rigidos da 
execu9ao 
Contratual.

Inexecu9ao
parcial.

? Contratadat
t

Abertura de 
processo 
administrative 
sancionatorio pela i 
Telebras, com 
aplica9ao de ;
penalidades. 
Possibilidade de 
Rescisao ;
Contratual 
unilateral pela 
Telebras.

Risco da
Execu9ao
Contratual

Controle e 
monitoramento 
rigidos da 
execu9ao 
Contratual.

i
f Inexecu9§o total.; Contratada

Envio para a 
Contratada do 
calendario fiscal 
mensal da 
Telebras, no 
intuito de 
informar a data 
limite para envio 
de faturas.

i

Envio as Notas 
Fiscais fora do 
Calendario 
Fiscal.

Envio as Notas 
Fiscais dentro do 
Calendario Fiscal.

Contratada

<
5
O

Aplica9ao de 
glosas. Abertura 
de processo 
administrative 
sancionatorio pela 
Telebras, com

ONotificar a 
Contratada para 
que a corrija o 
faturamento na 
data-limite do

5
S
VCPrejuizos 

contabeis e 
financeiros a 
Telebras.

I-Erro no 
Faturamento

o
CQ

Contratada
!
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S calendario fiscal 
i mensal. aplicagao de 

penalidades.
Aplica9ao de 
glosas. Abertura i 
de processo !
administrativo j
sancionatorio pelal 
Telebras, com 
aplica?ao de 
penalidades.

Notificar a 
Contratada na 
ocorrencia de 
faltas ou 
penalidades.

Acumulo de 
faturas em 
aberto.

Contratada)

.j .-.ji
Pela CONTRATADA:

V Asslnado de forma digital por RUY 
......... .............. ... _ /^CARVALHO JUNI0R038S6324879

J U N IOR:03856324879- ifea'os: 2021.06.2416:59:14
RUYCARVALHO

//
RUY CARVALHO JUNIOR 

Diretor Geral

TESTEMUNHAS:

MARLI GALVAO CARVALHO 
CPF: 006.922.358-09 
Identidade: 4.151.714

Pela TELEBRAS:

Brasilia, 24 de junho de 2021.

EMERSON BAUMGARTEN DE OLIVEIRA
Gerente de Engenharia de Redes e Plataformas

) MARCOS BAFUTTO
Diretor Tecnico-Operacional Interino

ERIKA NEVES OLIVEIRA
Testemunha
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