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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 
 

CONVITE N.º 03/2019 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na data, horário e local, a seguir especificados fará realizar licitação na 
modalidade Convite, do tipo menor valor global, que será regida pela Resolução Senac 
958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às condições 
estabelecidas neste ato convocatório. 
1. DA ABERTURA 
A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 10/10/2019 HORA:10 horas LOCAL: SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030. 
2. DO OBJETO 
2.1 – O presente Convite tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de pontos de rede lógica para ligação de equipamentos de pontos de 
acesso Wi-Fi, para atender as demandas do Senac-DF, conforme especificações contidas no 
instrumento convocatório e seus Anexos. 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta Licitação os fornecedores, que: 
a) atenderem as condições deste instrumento convocatório e seus anexos; 
b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 
Fecomércio-DF; 
c) não estiverem sob recuperação judicial, decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF; 
3.2 - Além das condições acima as empresas Licitantes terão que atender na fase de habilitação 
aos requisitos exigidos neste Convite, no que se refere a: 
3.2.1 - Habilitação Jurídica 
a) prova de registro no órgão competente no caso de empresário individual; 
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor última alteração contratual ou contrato 
social consolidado e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de eleição de seus 
administradores, devidamente registrado no órgão competente; e 
c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 
3.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/) ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
c) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio da 
licitante, ou da filial quando esta for a Licitante; 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICer
tidao.asp?Tipo=1) 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio 
da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for à 
Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da 
Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 
3.2.3 - Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão 
superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 
3.2.4 - Qualificação Técnica 
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a) A LICITANTE interessada deverá apresentar um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, 
em nome da LICITANTE, em papel timbrado do atestante (cliente da LICITANTE), comprovando 
ter fornecido os produtos/serviços, com as mesmas características técnicas similares as do 
objeto desta Licitação, devendo constar o objeto contratual e a declaração de que as 
expectativas do cliente foram/estão sendo atendidas quanto ao cumprimento de prazos e 
qualidade dos serviços prestados; 
a1) Para efeito de quantidades serão considerados atestados com um percentual mínimo de 
30% (trinta por cento) do quantitativo total do objeto licitado;  
a2) Os atestados deverão comprovar o fornecimento de serviços de natureza semelhante em 
características e quantidades a do objeto desta licitação, comprovando sua aptidão para a 
execução desse tipo de serviço e compatível em características com o objeto para o qual estiver 
concorrendo nesta Licitação;  
a3) Também deverá constar nos atestados o nome do responsável pela declaração e o telefone 
de contato;  
a4) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica e demais documentos comprobatórios 
emitidos por empresas participantes do mesmo grupo econômico da LICITANTE. 
b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor (es) de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988, expressa em papel timbrado da empresa licitante, assinada pelo 
representante legal, conforme Anexo I, parte integrante deste Instrumento Convocatório; 
3.3 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com as 
seguintes informações: 
ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA NOME DO LICITANTE: CONVITE 03/2019 OBJETO:  
3.4 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia ou publicação 
em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por 
tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais para a conferência dos 
Membros da CPL, na sessão de abertura do certame. 
3.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em substituição aos 
documentos requeridos neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
3.6 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 
licitante. 
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3.7 - Os documentos extraídos da Internet serão aceitos desde que sejam confirmados por um 
membro da CPL. 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - A licitante deverá indicar um único representante que, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 
sua representada. 
4.2 - É expressamente vedada a representação de mais de uma empresa por um mesmo 
credenciado. 
4.3 - O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou 
Instrumento Particular com firma reconhecida, com poderes estabelecidos para, em nome da 
licitante, participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive impetrar ou desistir 
de recursos, com a sua respectiva cópia. 
4.4 - O representante da licitante deverá, no ato do credenciamento, apresentar documento 
oficial de identidade, com a sua respectiva cópia. 
4.4.1 - No caso de Procuração por Instrumento Particular, o procurador deverá apresentar 
documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários em nome 
da licitante, com a sua respectiva cópia. 
4.4.2 - Em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar 
contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, com a sua respectiva cópia. 
4.5 – Somente será realizado o credenciamento dos licitantes que apresentarem os 
documentos solicitados neste item, por qualquer processo de cópia ou publicação em 
órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser 
autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais 
para a conferência da CPL, na sessão de abertura do certame. 
4.6 - A licitante deverá entregar no ato do credenciamento 2 (dois) envelopes, contendo a 
Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços. 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante, dela constando a razão 
social da empresa, assim como as informações dos subitens que se seguem: 
5.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário, total e global; 
5.1.2 - em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os 
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último; 
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5.1.3 - declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todas as despesas 
vinculadas ao fornecimento do objeto desta licitação, bem como instalação, impostos, 
diferenças de alíquota de ICMS, taxas e leis sociais e outros de qualquer natureza. Na falta de 
tal declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas; 
5.1.4 - informação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará aceitação do prazo citado neste subitem; 
5.1.5 - indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, de titularidade da 
licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento. 
5.2 – A CPL, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos adicionais sobre a composição 
dos preços propostos; 
5.3 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as seguintes 
informações: 
ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS NOME DO LICITANTE: CONVITE 03/2019 OBJETO:  
6. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
6.1 - Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA (ENVELOPE “A”) e 
PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”) deverão ser entregues à CPL no SIA Sul Trecho 03 
Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, até às XX horas do dia XX/03/2019. 
6.2 - Encerrado o prazo para recebimento dos documentos e propostas, nenhum outro será 
aceito, assim como não serão admitidos quaisquer adendos ou alterações nos documentos e 
propostas entregues. 
6.3 - Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, a CPL suspenderá 
os trabalhos e divulgará o resultado da habilitação, afixando-o no Quadro de Aviso localizado no 
SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955, Brasília – DF. 
6.4 - A abertura dos envelopes (Proposta e Documentação) será realizada em ato público 
previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pela CPL. 
6.5 - É facultada à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentação ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
6.6 - Os documentos exigidos neste Instrumento Convocatório poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou apresentação 
de documentos originais para conferência por membro da CPL. 
6.6.1 - serão aceitas somente cópias legíveis; 
6.6.2 - não serão aceitos documentos com qualquer tipo de rasura; 
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6.6.3 - a CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
julgar necessário. 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1 - O julgamento das propostas será realizado observando-se o MENOR VALOR GLOBAL, 
atendimento das especificações, detalhamentos e condições estabelecidas no presente Convite. 
7.2 - Será facultado à CPL utilizar da prerrogativa do Art. 17 da Resolução Senac n.º 958/2012, 
invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente dos envelopes de habilitação e, 
somente, então, proceder a abertura dos envelopes com as propostas das licitantes habilitadas. 
7.3 - Caso a documentação da primeira colocada em preço não atenda as exigências, será 
aberto o envelope de documentação da empresa que ofertou o segundo menor preço. 
7.4 - Caso ocorra empate nas condições de fornecimento, entre 02 (dois) ou mais licitantes, a 
CPL comunicará aos interessados e a classificação far-se-á por sorteio, na presença dos 
licitantes presentes. 
7.5 - Não havendo Licitante, para o sorteio a CPL reserva-se o direito de realizar o sorteio na 
presença de seus membros. 
7.6 - As decisões relativas a este Ato Convocatório serão divulgadas no mural do Senac-DF, 
localizado no SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030 e no site do 
Senac – DF www.df.senac.br, ficando as empresas interessadas em participar, obrigadas a 
acessá-lo. 
7.7 - A CPL poderá, no interesse do Senac-DF, relevar omissões puramente formais nas 
propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 
competitivo desta licitação e possam ser sanadas no prazo fixado pela CPL. 
7.8 - A CPL se reserva o direito de exigir, a qualquer tempo ou oportunidade, documentos e/ou 
informações complementares que julgar necessárias ao perfeito entendimento e comprovação 
da documentação apresentada. 
7.9 - Concluída esta fase, a CPL lavrará a respectiva ata que será assinada pelos seus 
membros e pelos licitantes presentes, obedecendo aos termos e condições estabelecidas neste 
Instrumento, que, após a decisão comunicará aos licitantes. 
7.10 – Declarada a licitante vencedora, e findado o prazo recursal a CPL encaminhará o 
processo, por intermédio do Diretor Regional, ao Presidente do Conselho Regional do Senac-
DF, para a homologação e adjudicação. 
7.11 - Caso ocorra impedimento por motivo de força maior ou por conveniência administrativa, 
para não se realizar o ato de abertura do envelope desta licitação, fica acordado que essa ação 
acontecerá no primeiro dia útil após a data fixada, no horário e local já estabelecido. 
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7.12 - Deficiências no atendimento dos requisitos deste Instrumento Convocatório e de seus 
Anexos, são de inteira responsabilidade e risco do licitante, podendo implicar sua inabilitação ou 
desclassificação. 
8. DOS RECURSOS 
8.1 – Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso fundamentado, 
encaminhado, por escrito, por meio de correspondência, expressa em papel timbrado da 
empresa licitante, assinado pelo seu representante legal, dirigido ao Diretor Regional do Senac 
- DF, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, localizada no SIA Sul Trecho 03 
Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no prazo de 02 (dois) dias úteis, excluindo-se o 
dia da comunicação do resultado e incluindo-se o dia do vencimento. 
8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do Instrumento Convocatório perante o Senac-
DF o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à data fixada para a 
abertura do envelope, relativo ás falhas e ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso, sendo as respostas disponibilizadas no mural do 
Senac-DF, no endereço citado no Item 1 deste Instrumento Convocatório e no site 
www.df.senac.br.  
9 - DAS SANÇÕES 
9.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às 
penalidades previstas na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando decorridos 05 (cinco) dias 
de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os 
serviços; 
b) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) multa de 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, 
limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o trigésimo dia corrido e a 
critério da Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 
período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
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e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
9.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
9.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o direito 
de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a 
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 05 (cinco) dias; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 - Os licitantes deverão analisar, cuidadosamente, os termos e condições do presente 
Convite para que tenha ciência de todos os detalhes que possam afetar de algum modo à 
participação e o fornecimento do objeto desta Licitação. A alegação de desconhecimento não 
será aceita como razão válida para o seu descumprimento; 
10.2 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito das condições deste instrumento Convocatório 
e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverá, de preferência, ser efetuada 
pelas empresas interessadas em participar do certame pelo e-mail: licitacao@df.senac.br ou 
telefones: 3214-3035/3214-3032. 
10.3 - Os avisos e informações referentes ao processo licitatório (esclarecimento/impugnação, 
resultados e atas), serão divulgadas mediante publicação no site do Senac – DF, ficando as 
empresas interessadas em participar, obrigadas a acessá-lo. 
10.4 - O Senac-DF poderá desclassificar e substituir a empresa vencedora, sem que caiba 
qualquer indenização, caso tenha conhecimento de qualquer fato que desabone a idoneidade ou 
a capacidade técnica financeira ou administrativa do concorrente; 
10.5 - É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do processo 
licitatório, o direito de exigir, a qualquer tempo ou oportunidade, documentos e/ou informações 
destinadas a sanar dúvidas complementares que julgar necessárias ao perfeito entendimento e 
comprovação da documentação apresentada; 
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10.6 - Caso ocorra impedimento por motivo de força maior e suspensão do expediente no 
Senac-DF, para não se realizar o ato de abertura dos envelopes desta Licitação, fica acordado 
que essa ação acontecerá no primeiro dia útil, após a data fixada, no horário e local já 
estabelecido; 
10.7 - A participação da empresa, na presente Licitação, implica a aceitação integral e 
irretratável das condições estabelecidas neste ato convocatório, inclusive seus anexos bem 
como a observância dos preceitos legais, regulamentos, normas administrativas, técnicas 
aplicáveis e responsabilidade pela entrega do objeto nas condições oferecidas; 
10.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos no presente Instrumento Convocatório, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
10.9 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela, e se responsabilizará pelo 
cumprimento da obrigação assumida. 

Brasília - DF,       de outubro de 2019 
 
 

 
Antonio Julien Bertin Koffi N’Guessan Gerência de Serviços Senac-DF
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CONVITE 03/2019  
ANEXO I 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 

 
 

(Nome da Empresa)......................  inscrita no CNPJ nº................ , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................... portador(a) da Carteira de 
Identidade nº.......... e do CPF nº.............. , DECLARA, para fins do disposto nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(es). 
 
Brasília - DF,...... de............. de....... (Data da Licitação) 
 
_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva mencionada). 
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CONVITE 03/2019 
 

ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS 
 

Descrição Valor Estimado (R$) 
Unt. Total 

Contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de pontos de rede lógica para ligação de equipamentos 
de pontos de acesso Wi-Fi, para atender as demandas do Senac-
DF. 

126.157,25 126.157,25 

1. LOCAIS DE INSTALAÇÃO E ATENDIMENTO 
1.1 O prazo de execução dos serviços não poderá ser superior à 30 (trinta) dias corridos, a 

contar da data do aceite do cronograma do projeto executivo da obra pelo Senac-DF; 
1.2 Todas as atividades relacionadas à implantação do objeto deste Instrumento serão 

prestadas nas localidades informadas nos endereços abaixo: 

2. ESCOPO DO FORNECIMENTO 
2.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 

Global; 

Seq. Localidade Endereço 
Quantidade de Pontos de Rede por Localidade 

1. CEP PLANO PILOTO SEUP/SUL EQS 703/903 CONJUNTO A, CEP 70.310-500 ASA SUL BRASILIA 60 
2. CEP JESSÉ FREIRE SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 06 BLOCO A, Nº 172 ANDAR 1, 2, 3 E 4, CEP 70.306-908 ASA SUL BRASILIA 41 
3. CEP GAMA QUADRA 5 CONJUNTO F LOTE 07- SETOR SUL   L , CEP 72.410-306 -  GAMA/DF 17 
4. CEP TAGUATINGA QNG, ÁREA ESPECIAL 39, - CEP: 72.130-001 - TAGUATINGA NORTE 26 
5. CEP CEILÂNDIA QNN 1 CONJ. B LOTE 4/6 AVENIDA HÉLIO PRATES – CEILÂNDIA CENTRO - CEP: 72.225-014 17 
6. CEP SOBRADINHO AE 5, QUADRA 4, CONJ. E - SOBRADINHO I - CEP: 73.025-045 16 

TOTAL DE PONTOS 177 
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2.2 Instalação de pontos de rede lógica Cat. 6, para ativação dos Equipamentos Wireless nas 
unidades do Senac-DF, contemplando o fornecimento e instalação da infraestrutura, 
passagem de cabos, conectorização, identificação e certificação dos pontos, conforme 
recomenda a norma ANSI/TIA/EIA 569-A; 

2.3 Deverá ser elaborado um projeto executivo antes do início dos serviços e o “AS BUILT” 
na entrega do projeto; 

2.4 O prazo para execução dos serviços aqui especificados serão de 30 (trinta) dias corridos, 
a contar da data do aceite do cronograma do projeto executivo da obra pelo Senac-DF; 

2.5 Não será permitida a execução dos serviços que possam prejudicar o pleno andamento 
das atividades do Senac-DF, tais como demolição e remoção de entulhos, durante seu 
horário normal de funcionamento; 

2.6 Desde que previamente autorizado pela CONTRATANTE, e a critério da CONTRATADA, os 
serviços poderão ser realizados fora do horário comercial, nos finais de semana e 
feriados (com prévio agendamento), sem quaisquer ônus adicionais a CONTRATANTE. 
Entretanto, deverá ser observado o contido na Lei nº 4.092, de 30 de janeiro de 2008, 
que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da 
emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal; 

2.7 Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das 
peças técnicas produzidas por profissional habilitado; 

2.8 A CONTRATADA deverá fornecer serviços, nos quantitativos a seguir detalhados: 

Seq. Localidade Endereço Quantidade de Pontos de Rede por Localidade 
1. CEP PLANO PILOTO SEUP/SUL EQS 703/903 CONJUNTO A, CEP 70.310-500 ASA SUL BRASILIA 60 
2. CEP JESSÉ FREIRE SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 06 BLOCO A, Nº 172 ANDAR 1, 2, 3 E 4, CEP 70.306-908 ASA SUL BRASILIA 41 
3. CEP GAMA QUADRA 5 CONJUNTO F LOTE 07- SETOR SUL   L , CEP 72.410-306 -  GAMA/DF 17 
4. CEP TAGUATINGA QNG, ÁREA ESPECIAL 39, - CEP: 72.130-001 - TAGUATINGA NORTE 26 
5. CEP CEILÂNDIA QNN 1 CONJ. B LOTE 4/6 AVENIDA HÉLIO PRATES – CEILÂNDIA CENTRO - CEP: 72.225-014 17 
6. CEP SOBRADINHO AE 5, QUADRA 4, CONJ. E - SOBRADINHO I - CEP: 73.025-045 16 

TOTAL DE PONTOS 177 
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2.9 Estão inclusos nos serviços todos os materiais e recursos (humanos e materiais) 
necessários para a execução do objeto da presente licitação, devendo esses comporem o 
valor final da proposta apresentada pela LICITANTE. 

3. HOMOLOGAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O processo de homologação consistirá na verificação do atendimento de todas as características 
do objeto, da presente licitação.  
3.1 Serão considerados homologados, somente os serviços que atenderem 100% (Cem por 

cento) das características técnicas descritas nesta Especificação de Materiais e Serviços;  
3.2 A qualquer momento, os técnicos do SENAC-DF responsáveis pelo processo de 

homologação, poderão solicitar à LICITANTE, informações complementares que se 
fizerem necessárias para a validação do processo de homologação dos serviços 
executados, ou esclarecimento de eventuais dúvidas; 

3.3 Durante a homologação, caso sejam encontradas não conformidades, essas deverão ser 
corrigidas sem ônus ao Senac-DF e respeitando-se o prazo limite para a execução dos 
serviços ora licitados.  

4. GARANTIA E SUPORTE DOS SERVIÇOS  
4.1 Os serviços fornecidos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses;  
4.2 O tempo de reparo para falhas deverá seguir os prazos determinados no Item que 

descreve os Níveis de Serviço (SLA), conforme os graus de severidade nele 
especificados; 

4.3 A garantia, atendimento e manutenção corretiva serão "on-site” (8x5): 8 (oito) horas 
por dia, 5 (cinco) dias por semana das 09:00 às 17:00; 

4.4 A garantia deverá cobrir a reposição de partes, peças e mão de obra, além de todos 
custos operacionais envolvidos no seu cumprimento, sem ônus adicionais ao Senac-DF. 

5. NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA) 
5.1 Para atendimento dos chamados, deverão ser considerados os seguintes níveis de 

severidade de acordo com o tipo de problema detectado: 

Nível de Severidade Descrição Prazo para  conclusão do atendimento 

1 Ponto inoperante Deverão ter o seu fim de atendimento técnico no prazo máximo de 4 (quatro) horas após a abertura do chamado 
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Nível de Severidade Descrição Prazo para  conclusão do atendimento 

2 Ponto com intermitência Deverão ter o seu fim de atendimento técnico no prazo máximo de 8 (oito) horas após a abertura do chamado 

3 Dúvida relativa a operação ou configuração 
Deverão ter o seu fim de atendimento técnico no prazo máximo de 12 (doze) horas após sua abertura 

5.2 Entende-se por “fim de atendimento técnico” a hora em que ocorrer término do reparo 
do problema informado no chamado, deixando o ponto novamente operacional e em 
perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado, para os chamados 
com graus de severidade 1 e 2, ou sanadas as dúvidas, para os chamados de severidade 
grau 3; 

5.3 O prazo para solução será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas após o diagnostico 
junto a CONTRATADA, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;  

5.4 A garantia, atendimento e manutenção corretiva serão "on-site” (8x5): 8 (oito) horas 
por dia, 5 (cinco) dias por semana das 09:00 às 17:00; 

5.5 Estão incluídos no prazo informado no item anterior, todos os prazos necessários para o 
fornecimento de peças de reposição que dependam de fornecedores fora do Distrito 
Federal; 

5.6 O prazo de solução aqui previsto, será contado a partir do momento em que os pontos 
de rede estiverem liberados para realização do reparo;   

5.7 Para que seja feito o reparo de um ponto de rede que acarrete a remoção do 
equipamento nele instalado, a CONTRATADA deverá responsabilizar-se por sua remoção, 
guarda e posterior reinstalação, deixando nas mesmas condições que foi encontrado; 

5.8 Havendo necessidade de remoção de lacres, cadeados ou outro tipo de trave física que 
seja utilizada para remoções indevidas dos equipamentos, a CONTRATADA deverá entrar 
em contato com o responsável na localidade para que esse providencie as chaves e a 
liberação do equipamento; 

5.9 Todos os custos para execução da garantia correrão por conta da CONTRATADA;  
5.10 O não cumprimento do SLA aqui estabelecido poderá acarretar as sanções previstas 

neste Edital. 
6. DILIGÊNCIAS 
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6.1 O Senac-DF a seu critério, e para dirimir eventuais dúvidas, poderá diligenciar as 
instalações das LICITANTES ou de clientes indicados em atestados técnicos, para a 
comprovação de quaisquer características e documentos exigidos neste Instrumento, 
principalmente aqueles referentes a declarações, atestados e comprovações técnicas dos 
serviços, ativos e softwares ofertados; 

6.2 As diligências poderão ocorrer a qualquer tempo durante a licitação e/ou da vigência do 
contrato; 

6.3 O Senac-DF documentará a diligência de forma a gerar provas de atendimento a este 
Instrumento ou a desclassificação do LICITANTE; 

6.4 O impedimento de diligência, ou o fornecimento de informações divergentes ao 
declarado, eliminará automaticamente o LICITANTE do certame, ocorrendo o distrato 
quando da vigência do contrato; 

6.5 Em caso de diligências que necessitem de deslocamentos com distâncias superiores a 
400 Km (quatrocentos quilômetros), a LICITANTE deverá custear as despesas com 
deslocamento (aéreo), hospedagem e alimentação de 1 (um) funcionário designado pelo 
CONTRATANTE para sua realização no local onde a solução esteja implantada (Sede da 
LICITANTE ou cliente da LICITANTE). 

7. CONSÓRCIOS 
7.1 É vedada a participação de consórcio de empresas para atendimento do objeto 

requerido;  
7.2 O presente objeto trata-se de contrato para disponibilização de serviços, com 

características claramente definidas, e não contém elementos cuja diversidade possa 
restringir o fornecimento de equipamentos por uma única empresa do ramo de mercado.  

8. SANÇÕES E PENALIDADES 
8.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a 

prévia defesa, às seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do 
direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) anos, 
nas formas especificadas; 

8.2 Será cabível pena de multa nos percentuais de:  
8.2.1 Em caso do não cumprimento do prazo de entrega, aplicação de multa de 2% 

(dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos produtos, 
ensejando, a critério do Senac-DF, a rescisão contratual; 
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8.2.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5%, sobre a porção 
inadimplida e ensejando, a critério do Senac-DF, a rescisão contratual; 

8.2.3 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% do valor contratado e 
ensejando, a critério do Senac-DF, a rescisão contratual. 

8.3 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções; 
8.4 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) 

anos, contados a partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que 
decorra rescisão contratual, a critério do Senac-DF; 

8.5 Fica facultada a defesa prévia da LICITANTE, em qualquer caso de aplicação de 
penalidade, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da intimação do ato. 

9. DO ACEITE DOS SERVIÇOS 
9.1 Quando do término da instalação dos pontos de rede lógica, deverão ser entregues toda 

documentação técnica referente ao projeto, inclusive o AS BUILT e o relatório de 
certificação dos pontos de rede. 

9.2 O relatório de certificação deverá conter as informações de cada ponto de rede 
certificado em cada uma das localidades atendidas. 

10.DO PAGAMENTO 
10.1 O faturamento para pagamento só poderá ser feito após a assinatura do termo de aceite 

do serviço pelo Senac-DF, pelos respectivos responsáveis técnicos da ATS e GSV. 
11. DO REAJUSTE DE PREÇOS 
11.1 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 

12. DA RELAÇÃO DE MATERIAIS 
Neste item, serão detalhados as características técnicas dos materiais que farão parte do 
escopo contratado. 
Na instalação de cada ponto incluem-se todos os materiais (cabo UTP CAT 6 LSZH, anilhas de 
identificação, lubrificantes, guias e todos os acessórios complementares) e serviços necessários, 
inclusive puxamento dos cabos, conectorizações e demais serviços auxiliares de construção civil 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 
O preço final da proposta da LICITANTE deverá compreender todas as despesas do 
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
instalação do equipamento completo, conforme projeto, incluindo acessórios, ligações e demais 
serviços auxiliares necessários. 
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Deverão ser fornecidos todos os materiais e serviços nas quantidades necessárias para a 
execução do projeto, sem custos adicionais ao SENAC-DF. 
A medição será efetuada por unidade completa instalada, conforme o projeto executivo. 

MATERIAL DESCRIÇÃO 
Cabo UTP LSZH, Categoria 6 
 

Fornecimento e instalação de cabo de rede estruturada para dados e voz, categoria 6, utilizando cabos de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (LSZH) “COR CINZA”, que deverão ser conectorizados aos respectivos pontos do patch-panels e keystones, para o cabeamento horizontal. 
Conector RJ-45 Fêmea– Categoria 6  
 

Fornecimento e instalação de pontos simples de tomadas RJ45 categoria 6 nas seguintes posições, conforme projeto: 
- Caixa no entre forro e teto com espelho em plástico para atender rede wi fi. 

Patch-panels de 24 portas - Categoria 6  
 

Fornecimento e instalação de Patch-panels de 24 portas, Categoria 6 
RACK EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
Rack de 19” com 12 U’s 
 

Fornecimento e instalação de Gabinetes rack de 19” com 12U's 
Régua para Rack com 6 tomadas  
 

Fornecimento e instalação de régua de tomada 2P+T, conforme ABNT NBR 14036, com 6 (seis) tomadas cada. 
Conjunto de fixação  
 

Fornecimento e instalação de conjuntos de fixação compostos por Porca Gaiola, Arruela e Parafuso M5. 
Eletroduto galvanizado 3/4” 
 

Serão utilizados ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, 3/4″ para a passagem dos cabos de rede nos locais indicados nas plantas. 
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Eletrocalha perfurada  
 

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, construídas em chapa de aço SAE-1010/1020, com acabamento em galvanização a fogo, dimensões 50 x 50mm, sem tampa, sem septo, com dimensão apropriada para passagem dos cabos, e com todos os acessórios necessários para a montagem, conforme indicado em planta, estar em total conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA 569-A e NBR IEC 61537 conforme indicado no item 5 do CAPÍTULO C. 
Referência: JEA, MEGA, MOPA, REAL PERFIL, CALHAS KENNEDY ou equivalente técnico. 
Serão utilizadas para a distribuição de cabos elétricos no entreforro e no entrepiso e os acessórios de conexões (tais como curvas, tês, saídas de eletrodutos, etc) deverão ser da mesma linha de fabricação. 
Deverão ser fixadas nas lajes com tirantes ou mão francesas onde for viável, conforme exemplos ilustrativos, a cada 2m. 
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Eletrocalha  
 

Tê 

 

Descidas 

 

  

Curvas 
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Exemplos de acessórios de sustentação 
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CONVITE N.º 03/2019 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Contrato de Prestação de Serviços entre o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac-DF e 
a Empresa ................., na forma e condições 
abaixo. 

CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. ENDEREÇO: SIA 
Sul, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. CIDADE: Brasília, 
ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03 TELEFONE: (61) -. 
Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, Senhor brasileiro, portador 
da Carteira de Identidade nº. . SSP/ e, CPF nº.  , residente e domiciliado em Brasília - DF e pelo 
Diretor Regional do Senac - DF, Senhor , portador da Carteira de Identidade nº.  e CPF nº. , 
residente e domiciliado em Brasília - DF. 
CONTRATADA: ........................... Endereço: ......................... CEP: ....... Fone (..) ........, 
CNPJ/MF nº. ................. Representada pelo seu ................., Senhor .........., brasileiro, 
Carteira de Identidade: nº. ............, CPF nº. .............., residente e domiciliado em ........... . 
As partes acima decidem firmar entre si o presente Contrato, segundo os termos e as condições 
seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste contrato constitui na contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de pontos de rede lógica para ligação de equipamentos de pontos de 
acesso Wi-Fi, para atender as demandas do Senac-DF. 

Vinculam-se ao presente Contrato, independente de sua transcrição, o Convite 
N.º 03/2019 e seus Anexos, e a proposta da CONTRATADA. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 
I - Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento dos serviços descritos neste contrato, 
prestando todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pelo Gestor do 
Contrato, cujas orientações e reclamações se obrigam a atender; 
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II - Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do 
contrato a ser firmado, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, 
evitando repetição de fatos; 
III - Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço, descritos no contrato e 
na presente Especificação de Materiais/Serviços;  
IV - Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser 
solicitadas pelo Senac-DF sobre os serviços realizados;  
V - Disponibilizar meios para que o Senac-DF possa, quando julgar necessário, vistoriar e 
fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA. Tal vistoria deverá compreender a 
possibilidade do Senac-DF assistir aos procedimentos de atendimento e controle dos incidentes;  
VI - Usar mão de obra capacitada, agrupando permanentemente uma equipe homogênea e 
suficiente de técnicos, que assegurem a execução integral dos serviços nos prazos 
convencionados, com a qualidade que os serviços exigem;  
VII - Considerar que a ação da fiscalização do Senac-DF não exonera a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais;  
VIII - Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, 
assim como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;  
IX - Assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho que venham a sofrer seu pessoal 
envolvido na execução dos serviços oriundos do presente contrato.  
X - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Senac-DF, ou a 
terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do Contrato, desde que comprovadamente 
advindos da atividade da CONTRATADA ou seus subcontratados;  
XI - Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto imediato 
que representarão a empresa perante o Senac-DF;  
XII - Esclarecer eventuais dúvidas referentes à instalação, operação e funcionamento da 
solução contratada durante todo o período de vigência da garantia;  
XIII - Manter sigilo sobre as informações recebidas do Senac-DF em decorrência dos serviços 
prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, senão, a seus 
funcionários que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços contratados 
pelo Senac-DF, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários.   
XIV - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Senac; 
XV - Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou 
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação 
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contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o 
acompanhamento da execução dos serviços pela contratante;  
XVI- Indicar formalmente um preposto que representará a contratada, sendo responsável por 
acompanhar a execução contratual e atuar como interlocutor principal junto à contratante, 
incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, 
legais e administrativas referentes ao andamento contratual; 
XVII - Responder perante a contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes 
da execução do objeto; 
XVIII - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente 
após sua verificação; 
XIX - Guardar sigilo dos dados e das informações postas à sua disposição, no grau em que 
tenham sido previamente qualificados pela parte que os forneceu, não podendo cedê-los a 
terceiros ou divulgá-los de qualquer forma sem anuência expressa da contratante; 
XX - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, inclusive as condições 
de regularidade fiscal atualizada; 
XXI - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente 
após sua verificação; 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 
I - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 
prestação dos serviços; 
II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada 
com relação ao objeto desta contratação;  
III - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários para 
atendimento das necessidades da CONTRATADA, no que diz respeito a atividades de suporte 
remoto e registro de ocorrências;  
IV - Designar o número de auditores que considerar necessário como responsáveis, devendo os 
mesmos, principalmente:  
a) Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços; 
b) Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou 

por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 
V - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pela CONTRATADA;  
VI - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados da 
CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados;  



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8800    www.senacdf.com.br 

VIII - Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos;  
IX - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, disponibilizando 
ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas necessárias em 
qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços;   
X - O Fiscal do Contrato, designado pelo Senac-DF, terá as seguintes atribuições: 
a) Expedir ordem de serviço para a execução das atividades; 
b) Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada; 
c) Comunicar ao representante da CONTRATADA sobre descumprimento do contrato e indicar 

os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 
d) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula 

contratual;  
e) Atestar a execução do objeto do contrato. 
XI - Recusar o(s) serviço(s) que esteja(m) fora das especificações estabelecidas no edital. 
XII - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços da 
empresa. 
XIII - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados 
da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados;  
XIV - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, disponibilizando 
ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas necessárias em 
qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços; 
XV - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários para 
atendimento das necessidades da CONTRATADA, no que diz respeito a atividades de suporte 
remoto e registro de ocorrências; 
XVI - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 
I - As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando 
informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma, 
dentro dos prazos determinados nesta Especificação de Materiais e Serviços; 
II - As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer 
informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução desta 
Especificação de Materiais/Serviços, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou 
escrita, ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo 
revelar a estranhos, sob qualquer hipótese; 
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III- As partes reconhecem e concordam que cada uma detém e manterá todos os direitos de 
propriedade intelectual sobre toda e qualquer obra ou produto Tecnológico na sua área de 
tecnologia da informação, pré-existente à prestação dos serviços previstos nesta Especificação 
de Materiais/Serviços, assim como sobre todos os aperfeiçoamentos, as modificações e/ou 
derivações dos mesmos; 
IV - Cada parte assegurará, no tocante ao seu fornecimento e serviços prestados, a plena e 
total responsabilidade por qualquer eventual infração aos direitos de terceiros. Esses direitos 
estão relacionados a patentes, propriedade industrial e/ou intelectual; 
V - Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços, 
metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade industrial 
e/ou intelectual; 
VI - A CONTRATADA declara que os softwares e sistemas que utilizará para a execução dos 
serviços objeto desta Especificação de Materiais/Serviços são de sua propriedade ou por ela 
regularmente contratados/adquiridos, e que não infringem quaisquer patentes ou direitos 
autorais; responsabilizando-se, individualmente, pelas perdas e danos e lucros cessantes 
resultantes, inclusive honorários advocatícios, custos e despesas processuais, juros moratórios, 
ou quaisquer outras despesas decorrentes de qualquer ação judicial por acusação da espécie. 
CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os valores e serviços objeto deste Contrato são os seguintes: 

DESCRIÇÃO QTD 
VALOR (R$) 

UNT TOTAL 
 

   

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 
O valor deste Contrato será fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA 
O Presente Contrato terá sua vigência por 12 meses, com início em .../.../2019 e 

término em .../.../2020, podendo ser renovado por igual período, até o prazo máximo de 60 
(sessenta) meses, caso seja do interesse de ambas as partes, mediante comunicação expressa. 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
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O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa 
a) Compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas; 
b) moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor 
total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou 
seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato; 
c) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 
contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do 
contrato. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
Parágrafo Primeiro. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal. Caso o valor da 
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA  – RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 
I - A qualquer tempo, por quaisquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data em que se pretender rescindi-lo; 
II - Por descumprimento de quaisquer das suas cláusulas, independentemente de ações legais; 
III - Em caso de falência, dissolução ou liquidação societária, bem como nos casos de 
insolvência; 
IV - Interrupção dos serviços, pela CONTRATADA, sem motivo justificado; 
V - Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada; 
VI - Transferência do Contrato a terceiros no todo, ou em parte; 
VII - Negar-se a refazer qualquer serviço realizado em desacordo com o contrato, no prazo 
que, para tanto, determinar o CONTRATANTE; 
Parágrafo Único. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos 
que a rescisão, por sua culpa acarretar ao CONTRATANTE, desde já, a CONTRATADA, autoriza o 
CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta própria, quer seja por intermédio 
de terceiros, não cabendo, neste caso, qualquer indenização à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
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Fica eleito o foro de Brasília - DF para resolver ou dirimir qualquer ação ou 
execução decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E por estarem assim justas e de comum acordo, assinam o presente Contrato em 
02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas subscritas. 

Brasília,...... de .................... de 2019 
 

  
Diretor Regional Senac – DF  Diretor Regional Senac - DF 

 

Presidente do Conselho Regional Senac – DF  
  

CONTRATADA 
Testemunhas: 
1ª. __________________________ 

 
 


