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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.' 040/2021 c-s' mat
PROCESSO/PMSF/RN N.° 2021.08.0357

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SÃO FERNANDO/RN — PREFEITURA MUNICIPAL, E
A EMPRESA JOÃO MARCOS BRITO DA SILVA
01677496410, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ESPECIFICA.
O MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN — SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSB, inscrito
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 08.096.612/0001-31,
sediado na Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, Centro, São Fernando, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, GENILSON MEDEIROS MAIA, brasileiro,
portador da Carteira da Identidade n.° 735.760, expedida pela SSP/RN e do CPF n.°
455.474.244-04, residente e domiciliado à Avenida Capitão José Inácio, n.° 576,
Vital Galdino, São Fernando/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e a
Empresa JOÃO MARCOS BRITO DA SILVA 01677496410, CNPJ N°
42.834.235/0001-29 RUA JOÃO BERNARDINO DE MEDEIROS 188" CENTRO
SÃO FERNANDO/RN,representada por seu proprietário — sr. JOÃO MARCOS
BRITO DA SILVA brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.° 003112443,
expedida pela SSP/RN, residente e domiciliado na cidade de São Fernando/RN,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO,
decorrente do PREGÃO PRESENCIAL N" 037/2021, Processo n.° 2021.08.0357
sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de
julho de 2002; Decreto n.° 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas alterações e
demais legislações correlatas, Decreto Federal n.° 7.892/2013, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
com suas alterações, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
(látisulzt

DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Parágrafo único — Em consideração as exigências da Resolução TCE/RN n.°
32/2016, c/c o Decreto Municipal n.° 012/2021 e a Portaria n.° 001/2021,este
Contrato terá como responsável pelo atesto de liquidação o senhor CAIO CÉSAR D
MEDEIROS Secretário Municipal de Planejamento e Administração, Responsá el
pelo certifico o senhor FRANCISCO DAS CHEGAS DE ARAÚJO,- portar' N°
097/2021.
Cláusula

DO OBJETO
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Parágrafo único - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de impressoras multifuncionais, estabilizador e
No break, nas condições e especificação estabelecidas no Edital de convocação e
Termo de Referência.
Cláusula

DO VALOR CONTRATUAL

Parágrafo único - O custo global pela execução dos serviços objeto do presente
contrato é de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), a ser pago na forma descrita na
Cláusula 4.a,
DO PAGAMENTO DAS PARCELAS
Parágrafo único - O pagamento do presente contrato será efetuado, por demanda,
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura (em duas vias) acompanhado de
recibo de quitação, atestados e aceitos pela autoridade competente, através de cheque
nominal ou transferência bancária emitido(a) pela CONTRATANTE em nome do(a)
CONTRATADO(A).
Clausula 5'

DO
RESTABELECIMENTO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

DO

EQUILÍBRIO

Parágrafo primeiro - O reajuste de preços nos termos do art. 40, inciso XI, da Lei
Federal n.° 8.666/93, somente poderá acontecer depois de doze meses contados da
data da assinatura do contrato, e retrocederá à data limite para a apresentação da
proposta comercial, e visará restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
Para este procedimento adotar-se-á o IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio
Vargas, pesquisado no período entre a data limite para a apresentação da proposta de
preços e a postulação do reajustamento.
Parágrafo segundo - A atualização financeira dar-se-á em decorrência de atrasos no
pagamento da fatura, compreendidos do primeiro dia útil após da previsão contratual
para o pagamento e a data que efetivamente vier ser confirmado. Em respeito ao art.
406, da Lei Federal n.' 10.406/04, os juros rnoratórios a serem aplicados por dia de
atraso são de 0,03% (zero inteiro e três centésimos).
Parágrafo terceiro - O reequilíbrio econômico-financeiro é permitido para atender a
situações imprevisíveis como a instituição e/ou aumento de impostos e taxas,
variação do dólar com influência direta na composição do preço do bem, etc., e
poderá ser realizada a qualquer momento desde que comprovado o desequilíbrio.
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Não há fixação de índice para o restabelecimento do equilíbrio. Ele será equivalente
ao desequilíbrio. Também não poderá ser apontado o desequilíbrio inflacionário
quando o índice não atingir a marca de dois dígitos, resultado do somatório
inflacionário entre a data limite para a apresentação da proposta comercial e o
requerimento do reequilíbrio. Nos reequilíbrios subsequentes não serão admitidos o
somatório dos índices já computabilizados.
Cláusula 6d

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parágrafo Primeiro - As despesas com a prestação dos serviços, objeto da presente
licitação, correrão por conta do:
CÓDIGOS
DESCRIÇÃO
02
PODER EXECUTIVO
04
SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
2011
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE
1001
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
Cláusula 7'

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo único - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I - Permitir acesso da licitante vencedora adjudicatária às dependências das unidades
administrativas.
II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
licitante vencedora adjudicatária.
III - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na prestação dos
serviços.
IV - Assegurar todos os materiais necessários aos procedimentos a serem realizados
pela licitante vencedora.
V - Atestar a(s) Nota Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor
designado para esse fim.
VI - Prover ao pagamento de acordo com a forma pactuada entre as partes.
Cláusula 8"

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

Parágrafo primeiro - Na execução dos serviços objeto do presente cf,ntrato,
envidará o(a) CONTRATADO(A) todo empenho e dedicação necessários o fiel e
ainda a:
adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados, obrig
I — Executar os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes.
II — Entregar os serviços nos prazos pactuados.
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III - Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados
com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
IV - Zelar pela guarda da propriedade que estiverem na sua responsabilidade durante
a realização dos serviços, responsabilizando-se por quaisquer danos ocorridos aos
mesmos.
V - Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer
natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou
prepostos aos bens do Município de São Fernando/RN ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.
VI - Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto,
no prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer
problemas relativos aos serviços contratados.
V11 - Comunicar imediatamente ao Contratante qualquer irregularidade ou
dificuldade que impossibilite a execução do objeto contratado.
VIII - Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do
Contratante;
IX - Refazer em, no máximo 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços
que forem rejeitados.
X - Executar quaisquer serviços não relacionados no Termo de Referência
considerados essenciais ou imprescindíveis à perfeição dos serviços contratados.
XI - Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização
do Contratante, durante a vigência do contrato.
XII - Entregar ao Município de São Fernando/RN, as notas fiscais referentes a
execução dos serviços.
Cláusula

9"

DA GARANTIA

Parágrafo único — 0(A) CONTRATADO(A) prestará garantia no valor de R$
750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) correspondente a 5% (cinco pontos
percentuais) do valor do CONTRATO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
data de assinatura deste instrumento contratual.
Clatt u1,1 10'

DAS PENALIDADES

Parágrafo primeiro - Se, na execução deste contrato, ficar comprovada a existên ia
de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de que possa ser
responsabilizado o(a) CONTRATADO(A), este, sem prejuízo das sanções pre istas
no arts. 87 e 88 da Lei n.° 8.666/93, sofrerá as seguintes penalidades ou sanç• • s, nas
condições definidas no subitem 10 do Edital, a saber:
1. Dos casos passíveis de penalização:
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1.1. Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, os
licitantes estarão sujeitos a penalidades, garantindo a prévia defesa no respectivo
processo, em decorrência das seguintes hipóteses:
a) Recusa injustificada à assinatura do CONTRATO no prazo estabelecido; e
b) Inadimplência, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução
parcial do contrato.
1.2. Das sanções:
1.2.1. Em qualquer uma das hipóteses antes elencadas, estará o faltoso sujeito às
seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, por prazo não superior a
dois anos; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o faltoso ressarcir este Município pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
1.2.2. A sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do
Prefeito Municipal, sendo facultada a defesa prévia da interessada no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
1.3. Da aplicação das penalidades:
1.3.1. As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial.
1.4. Da aplicação das multas:
1.4.1. Incorrendo o licitante em falta no serviço será sancionado com a aplicação da
Multa de mora no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado.
1.5. Da cumulatividade:
1.5.1. A aplicação da penalidade "multa" não impede que seja rescindido
unilateralmente o contrato e sejam aplicadas, cumulativamente, as sanções de
advertência e de suspensão temporária de contratar com a Administração Pública.
Cláusula I I"

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Parágrafo primeiro - Comete infração administrativa, nos termos da Lei Feder
10.520, de 2002, licitante/adjudicatário que:
1 - não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente, quancti co ocado
pelo Contratante.
II - apresentar documentação falsa.
III - deixar de entregar os documentos exigidos no certame.
IV - ensejar o retardamento da execução do objeto.
V - não mantiver a proposta.
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VI - cometer fraude fiscal.
,A
VII - comportar-se de modo inidôneo.
Parágrafo segundo - Considera-se comportamento inidta
1" tir---ros,
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento com
ME/EPP ou o conluio ente os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo
após o encerramento da fase de lances.
Parágrafo terceiro - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:
I - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estima do(s) item(ns) prejudicado(s)
pela conduta do licitante.
II - impedimento de licitar e de contratar com a Administração Municipal pelo prazo
de até cinco anos.
Parágrafo quarto - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com
a sanção de impedimento.
Parágrafo quinto - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n.°
8.666/91
Parágrafo sexto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo sétimo - As penalidades serão obrigatoriamente publicadas na imprensa
oficial.
Cláusula 1 2"

DA VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO

Parágrafo único — A vigência do presente contrato terá vigência de 12(doze) meses,
tendo início a partir da data de sua assinatura.
Clausula 1 3'

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo único - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo
disposto no art. 65, da Lei Federal n.° 8.666/93, sempre através de Termos Aditivos
numerados em ordem crescente, observado o respectivo crédito orçamentário.
Cláusula 1 4"

DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo único - Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto
no presente Contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as
partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria e em especial as Leis Federais n.° 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhe,
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quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos
estabelecidos na legislação civil brasileira e as disposições do Direito Privado.
Cláusula

DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo único - O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato,
por extrato, nos locais de costume, no prazo máximo de cinco (05) dias, a contar da
data de sua assinatura.
Cláusula 16"

DO FORO

Parágrafo único - Fica eleito o foro da Justiça Comum Estadual, com sede na
Comarca do Município de São Fernando/RN, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente
Instrumento Contratual.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, • epois de lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente contrat em três (03) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, na presença de e as (02) testemunhas abaixo
assinadas.
São Fernando/RN, 15 de Setembro de 202

VfÓ FERNANDO/RN
MUNICÍPIO D
GENILSO
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