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TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: JOL 1OSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2021.10.07.01-SRP
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, E DO
OUTRO A EMPRESA CR BARBOSA RODRIGUES
INFORMATICA - ME PARA O FIM QUE NELE SE
DECLARA.
O município, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓ
POLE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNP) sob o N.º 07.733.256/0001-57,
com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Dr
Queiroz Lima 330, Centro, CEP 63.620-000, Solonópole, Ceará,
através da SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE,

JUVENTUDE E TURISMO, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a).
PAULO SERGIO NOGUEIRA, aqui denominado(a)

de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa CR BARBOS
A RODRIGUES INFORMATICA ME, estabelecida na
Rua Gervasio Moreira — 213 — Centro — Milhã/Ceará, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 08.630.976/0001-50, neste

ato representada pelo (a) Sr(a). Carlos Eduardo Barbosa Rodrigue
s, portador (a) do CPF nº 038.594.763-19,
apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO
DE CONTRATO mediante as cláusulas e

condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

LEGAL

1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO

objeto é o REGISTRO
MULTIFUNCIONAIS

SOLONÓPOLE/CE,

DE PREÇO VISANDO

PARA

TUDO

ATENDER

AS

CONFORME

REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL,
2013, a Lei Federal Nº 8.666/93
17/07/2002.

PRESENCIAL tombado

A PRESTAÇÃO

NECESSIDADES

ESPECIFICAÇÕES

sob o nº 2021.10.07.01-SRP, cujo

DE SERVIÇOS
DE

DIVERSAS

CONTIDAS

DE LOCAÇÃO

DE IMPRESSORAS

SECRETARIAS

NO

PROJETO

DO

MUNICÍPIO

DE

BÁSICO/TERMO

DE

em conformidade com o Decreto Federal Nº 7.892, de 23
de Janeiro de
- Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº
10.520, de

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O presente contrato tem como objeto é a PRESTAÇÃO SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO

DE IMPRESSORAS

MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET
ARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE
E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, tudo em
conformidade com as condições e especificações
contidas no Projeto Básico/Termo de Referência — ANEXO
| do Edital do Processo licitatório PREGÃO
PRESENCIAL Nº 2021.10.07.01-SRP.

3.1. O valor da presente avença é de 15.000,00 (Quinze
mil reais), a ser pago de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da
despesa, acompanhadas das Certidões Federais,
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualiz
adas, observadas as condições do edital.
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DE IMPRESSÃO DE 35PPM (IMPRESSÃO FRENTE E
VERSO, PARA UM CICLO DE 25.000 CÓPIAS MÊS
CADA; QUALIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 1200X1200
DPI OTIMIZADO
EM
PRETO
E BRANCO;
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
COM
VISITAS
SEMANAIS REGISTRADO COM RELATORIO TÉCNICO
ATESTADO
E ASSINADO
POR TÉCNICO
E
RESPONSÁVEL
NO
LOCAL;
MANUTENÇÕES
CORRETIVAS
INCLUSAS;
FORNECIMENTO
DE
TONER). SUPORTE TÉCNICO DE 24H.

Valor Global: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste.
3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis

porém

de conseguências

incalculáveis,

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou

fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária
e extracontratual, poderá, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação
e termo aditivo, ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetiva
ndo a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II,
“d” da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada

e consolidada.
3.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após
adimplemento da obrigação e
encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposiç
ões editalícias, através de
crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.
3.5. Por ocasião do fornecimento deverá ser apresentado recibo em 02
(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA, DA ORDEM
DAS IMPRESSORAS

DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REQUISITOS

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a
partir da data de sua assinatura e
vigerá por 12 (doze) meses, admitindo-se, porém, a prorrogação nos termos
do artigo 57, da Lei Federal n.º
8.666/93, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Federal Nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013.
4.2- DA ORDEM DE SERVIÇOS: Os serviços licitados/contratados serão executad
os mediante expedição de
ORDENS DE SERVIÇOS, por parte da administração ao licitante vencedor,
que indicarão os quantitativos a
serem executados, de acordo com a conveniência e oportunidade
administrativa, a necessidade e
disponibilidade financeira da Contratante.
4.2.1 A ordem de serviço emitida conterá os serviços pretendidos e a
respectiva quantidade, devendo ser
entregue ao contratado no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile
ao seu número de telefone, ou
ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem
do cadastro do município ou do
próprio contrato.
4.2.2 Observadas as determinações e orientações constantes da ordem
de serviço, o contratado deverá fazer
a execução dos serviços no local, dentro do prazo e horários previstos,
oportunidade em que receberá o
atesto declarando a execução do serviço.
4.2.3 O aceite dos serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsab
ilidade civil do contratado por vício
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelec
idas no anexo do edital quanto aos
serviços executados.
4.2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços licitados deverão
ser iniciados no prazo máximo de 05 (dias)
dias, a contar do recebimento

da Ordem

de Serviço pela administração,

no local definido pela contratante.

4.2.1 Para os serviços objeto deste certame, deverá ser emitida
fatura e nota fiscal em

de SOLONÓPOLE/CE. /
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4.2.1.1 As informações
contratante.

«Be,

necessárias para emissão da fatura e nota fiscal deverã
o ser requeridas jurito-

4.2.2 No caso de constatação da inadequação dos
serviços fornecidos às normas e exigências especi
ficadas

no edital e na proposta de preços vencedora a Administraçã
o os recusará, devendo ser de imediato ou no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados
às supracitadas condições, sob pena de aplicação das
penalidades cabívei
4.2.3

s, na forma da lei e deste instrumento.
prorrogações de prazo serão concedidas somente

As

conveniência atestado pelo Município de Solonópole/CE.

mediante

justificativa,

permissiva

legal

4.3 A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos
será de responsabilidade da CONTRATADA, sem
qualquer ônus para o Órgão CONTRATANTE semanalmente
, através de relatórios circunstanciados, devendo
o serviço ser realizado no horário compreendido entre
7:30hs e 17:00hs, de segunda a sexta-feira, exceto
dias feriados;
4.4 A manutenção corretiva tem por objetivo sanar falhas
ou defeitos de funcionamento dos equipamentos
e/ou do sistema de gerenciamento de impressão, de
modo a solucionar o problema e colocá-los em
operação no menor tempo possível;
4.5 Para a solução de problemas deverá ser aberto um
chamado técnico, a ser efetuado pelo representante
do órgão CONTRATANTE, por meio de telefone, fax
ou e-mail, devendo o representante do órgão
CONTRATANTE, para fins de preenchimento do docum
ento de abertura de chamado técnico, que será
realizado pelo preposto da CONTRATADA, prestar no
mínimo as seguintes informações:
4.5.1 identificação dos equipamentos;

4.5.2 local onde os equipamentos estão instalados;
4.5.3 defeito/ocorrência observada;
4.5.4 nome, número do telefone do responsável pela solicit
ação.
4.5.5 nome do responsável local.
4.6 REQUISITOS COMUNS A TODAS AS IMPRESSORAS:
4.6.1. Software de instalação e drives de impressão.
4.6.2. Configuração dos Equipamentos Via rede.
4.6.3. Função de Impressão múlti-páginas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
RA

A

m

5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações
correrão
ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, nas dotações orçame
ntárias:

órcão

|

—
16

UNIDADE

|

à conta

da SECRETARIA

- FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/

|ORCAMENTÁRIA| | PROGRAMA/P-A/Nº DO PROJETO-ATIVIDADRR,
E | di
1601
04.122.0003.2.081

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO

ORE

DE

CULTURA,

| ELEMENTO
DE

DESPESAS
100100 | 33903900

DAS PARTES

Di

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir
integralmente as disposições do instrumento
convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e
consolidada e da Lei Federal n.º 10.520/02 e do Decreto
Federal Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
6.2.1. Os serviços deverão ser executados, observ
ando rigorosamente as condições contidas no termo
de
referência, nos anexos desse instrumento e disposi
ções constantes de sua proposta, bem ainda às normas
vigentes, assumindo a CONTRATADA a responsabili
dade pelo pagamento de todos os impostos, taxas
e
quaisquer ônus de
origem

federal,

estadual

e

municipal,

bem

como,

extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais
que PES setanh imputáveis, inclusive com relação
a terceiros, e ainda:

quaisquer

encargos

resultantes da execução

l|

venida Prefeito Sifredo Pinheiro, Centro, Solonópole-CE,
63.620-000.
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(a Ya

Fêgna

2,
a) assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos
«es
serviços, pela confiabilidade e efetividade: os
trabalh

os que executar, obedecendo às recomendações e exigênc
ias do fabricante dos materiais;

b) instalar os equipamentos,
devendo

as instalações

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura
do Contrato,

adicionais

necessárias

também

ser atendidas

no

mesmo

prazo,

contados,

neste

último caso, a partir do recebimento pela Contratada da solicit
ação da Contratante;
c) instalar as impressoras em perfeita condição de funcionamento
e produtividade, correndo as despesas por

sua exclusiva conta e responsabilidade, inclusive com fornec
imento inicial e periódico de todo o material de
consumo necessário ao bom funcionamento do equipamento, exceto
papel, e assim, mantê-los durante toda
vigência do contrato e o tempo de locação, garantindo a Contra
tante o uso regular e eficaz do mesmo
d) garantir que todos os materiais a serem empregados nos serviço
s serão de boa qualidade, atendendo aos
padrões de mercado, e deverão satisfazer as especificações e recome
ndações do fabricante e fornecedor, e
nas quantidades necessárias para suprir a demanda;
e) executar, de forma contínua, a manutenção técnica,
mecânica e operacional dos equipamentos
instalados, de modo a manter a continuidade dos serviços, a plena
e eficaz capacidade produtiva, através de
pessoal de seu quadro técnico qualificado e sem qualquer
ônus, encargos ou responsabilidades para a
Contratante, devendo os respectivos serviços serem executados
por sua conta e responsabilidade exclusiva,

no

local

e

durante

o

horário

de

expediente,

local

onde

se

encontrarão

equipamentos;

instalados

cada

um

f) manter, um estoque mínimo de 01 (um) tonalizador e/ou equival
ente, para cada equipamento,

dos

o qual

deverá ser entregue ao Setor contratante. Todos os tonaliz
adores deverão ser originais de fábrica ou
similares de mesma qualidade e especificações. A reposição do
estoque de tonalizadores reservas deverá ser
feita mensalmente;
£) caso o conserto não seja providenciado
serviço deverá providenciar equipamento

no prazo máximo de 01 (um) dia útil, a empresa prestadora do
de backup do mesmo modelo do defeituoso, até seu efetivo

reparo;
h) proceder à substituição do equipamento dependente de assistência
técnica por outro em perfeito estado
de funcionamento no prazo máximo de 01 (um) dia útil, sem ônus
para a contratante; A contratada do

serviço

deverá

reparo;
i) havendo
realizada

providenciar

necessidade
através

de

equipamento

de remoção
autorização

de

backup

do

do(s) equipamento(s)

expressa

do

Setor

mesmo

modelo

do

defeituoso,

até

(peças e acessórios), a mesma

Contratante,

ficando

as

despesas

seu

efetivo

somente
por

será

conta

da
Contratada;
j) proceder às leituras dos medidores das impressoras, respeit
ando o período relativo ao mês, ouseja, de 1a
30 ou 1a 31, cabendo ao servidor do Contratante, anotar e acompa
nhar tal leitura ou contagem do medidor
em formulário próprio da contratada;
k) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepost
os, devidamente identificados, a todos os
locais onde se fizer necessário o fornecimento dos bens,
prestando-lhe todas as informações e
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma previst
a neste instrumento;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validad
e da sua proposta de preços, não assinar termo de
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do serviço, não mantiver a propost
a ou lance, falhar ou fraudar na execução do
serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
o Município de Solonópole/CE e será descredenciado no Cadastro do
Município de Solonópole/CE pelo prazí
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:
y

de
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|. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação
no caso de:
a) Recusar em celebrar o termo de contrato quando regularmente
convocado;
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Não manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
Hl. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia
de atraso na entrega de qualquer objeto
contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de
serviço no endereço constante do cadastro de

do município ou do contrato, até o limite de 15% (quinze
por cento) sobre o valor do serviço, caso seja
inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execuç
ão da entrega dos serviços;
HI. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor
do serviço, na hipótese de atraso superior a 30

(trinta) dias na execução do serviço requisitado;

7.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
serviços, às atividades da Administração, desde que
não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou

descumprimento

por parte do licitante de qualquer das obrigações

definidas

neste instrumento

ou em

outros documentos que o complementem, não abrangidas
nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem
prejuízo das demais sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93,
alterada e consolidada, e na Lei Nº. 10.520/02, as
seguintes penas:

a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre
o valor objeto da requisição, ou do valor

global máximo do contrato, conforme o caso;

7.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro munici
pal no prazo de 05 (cinco) dias a contar

da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento
de Arrecadação Municipal — DAM.
7.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a
que o licitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito
do licitante, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como dívida ativa do municí
pio e cobrado mediante processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.
7.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicad
as após regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
7.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado
o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantidos os seguintes prazos de defesa:

a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advert
ência;

b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento
de
Solonópole/CE e descredenciamento no Cadastro de Municí
pio

(cinco) anos.

licitar e contratar com
de Solonópole/CE pelo

O Município
prazo de até

de
05

7.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indicio
de causar danos ou prejuízo a Administração
Pública ou erário deverá inaugurar um procedimento admini
strativo de apuração dos fatos. Os casos
ocorridos durante os procedimentos licitatórios serão comuni
cados oficialmente e, devidamente instruído,
pelo(a) Pregoeiro(a) à Procuradoria Geral do Município para
apuração. Nos casos ligados a fase posterior a
adjudicação serão comunicados pela autoridade gestora compet
ente à Procuradoria
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1.

A inexecução

total

ou

parcial

do

presente

contrato

enseja

a sua

rescisão,

independentemente

interpelação judicial, com as conseguências contratuais, as prevista
s em lei e no Edital.

de

8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o present
e contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem que assista à Contratada o direito de reclamar
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargo
s provenientes da sua execução, ocorrendo
quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipótes
es previstas na Legislação, na forma dos

ti os77e 78 da Lei 8.666/93.

e
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CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda
a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilit
ação e qualificação exigidas na licitação.

9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execuç
ão vinculada ao edital de licitação e à proposta
licitatória.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso
de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58
da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralme
nte pela Administração ou por acordo das partes,
com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplência do contratado com referência aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transfere

ao CONTRATANTE

a responsabilidade

por seu

pagamento,

nem

poderá

contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviço
s pela Administração.
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuíz
o das responsabilidades

onerar

o objeto

do

contratuais e legais, não

poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autori
zação da Administração.

9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os
bens fornecidos em desacordo com os termos do
Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcr
ição, todas as peças que formam o procedimento
licitatório e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única
responsável perante terceiros pelos atos praticados
por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclam
ações e indenizações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Solonópole é o competente
para dirimir questões decorrentes da execução
deste Contrato, em obediência ao disposto no 8 2º do
artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,

alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento
Euro o na Procuradoria Geral do Município,
.
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Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo.
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