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TERMO DE CONTRATO Nº 23/2019
PROCESSO Nº 23600.004178.2017-12
SRP Nº 02/2018 E UASG 158149
TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇOS Nº
23/2019, QUE FAZEM ENTRE SI O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO
PERNAMBUCANO – REITORIA E A
EMPRESA IMPRESSIONE COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco –
Reitoria, com sede na Rua Aristarco Lopes, nº100, Cep: 56.302-100 - Centro,
Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.830.301/0001-04, neste ato
representado pela Magnífica Reitora, MARIA LEOPOLDINA VERAS
CAMELO nomeada pelo Decreto Presidencial de 12 de abril de 2016,
publicado no DOU de 13 de abril de 2016, brasileira, casada, Professora, CPF
nº 524.252.073-68, RG nº. 10.258.413 SSP/CE, doravante denominada
CONTRATANTE, empresa IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.617/0001-93,
sediada na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto nº 60 – Loja 05 – Sala
02, Bairro: Candelária, CEP 59.065-555 – Natal/RN, com endereço eletrônico:
pauloh@grupocentauro.com.br, Fone (84) 3231-2272, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Paulo Henrique Silvestre
Pinheiro, portador da Carteira de Identidade sob nº 5.944.829 SSP/PE, e CPF
nº 011.311.114-27, tendo em vista o que consta no Processo nº
23600.004178.2017-12 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
2.271, de 7 de julho de 1997,do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da
Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e da Portaria
nº 409, de 21 de dezembro de 2016, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão nº 02/2018, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de contratação de
serviços de pessoa jurídica especializada na realização de Outsourcing de
Impressão: impressão corporativa, cópia, digitalização departamental,
incluindo a disponibilização de equipamentos novos, lacrados, de primeiro
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uso e em linha de fabricação, os serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com a substituição de peças e suprimentos, fornecimento de papel,
sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias para
atender as necessidades da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Sertão Pernambucano, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Objeto da contratação:
PRESTADOR DOS SERVIÇOS - Pressione Comércio de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.617/0001-93, sediada na Rua Promotor Manoel Alves
Pessoa Neto nº 60 – Loja 05 – Sala 02, Bairro: Candelária, CEP 59.065-555 – Natal/RN.
Contatos (84) 3231-2272 / pauloh@grupocentauro.com.br - Paulo Henrique Silvestre
Pinheiro (representante).
Qtd.
Franquia
Total de
Valor
Valor
Ite
Quantida-de
mensal
Impressõe Unitário /
Total
m
de
(Quant. de
Descrição
s (48
por
contratual
equipamen- impressões
meses)
página
(48 meses)
tos
)
(A)
Outsourcing De Impressao Paginas A4 - Monocromatico Dentro da Franquia com Papel:
04
16.045
770.160
0,08
61.612,80
01 Impressões
monocromáticas
(preto) Laser / LED em formato
A4, nos equipamentos do Tipo I.

02

Outsourcing de Impressão Páginas A4 - Policromático Dentro da Franquia com Papel:
Impressões
policromáticas
(coloridas) Laser / LED em
formato A4, nos equipamentos do
Tipo II.

01

1.762

84.576

0,68

57.511,68

03

Outsourcing de Impressão Páginas A4 - Monocromático Excedente a Franquia com
Papel:
Impressões
monocromáticas (preto) Laser /
Led em formato A4, nos
equipamentos do Tipo I. Desconto
de 25% sobre o valor unitário de
cópias e impressões excedentes
relativas ao Item 01. (Não haverá
disputa de lances para este item).

xx

1.605

77.040

0,06

4.622,40

04

Outsourcing de Impressão -

xx

176

8.448

0,51

4.308,48
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Páginas A4 - Policromático Excedente A Franquia - Com
Papel: Impressões policromáticas
(coloridas) Laser / Led em
formato A4, nos equipamentos do
Tipo II. Desconto de 25% sobre o
valor unitário de cópias e
impressões excedentes relativas
ao Item 02. (Não haverá disputa
de lances para este item).

Valor total dos serviços em (R$)

128.055,36

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de 01/04/2019 e encerramento em 01/04/2023, cuja vigência será de 48
(quarenta e oito) meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze)
meses por interesse da Contratante, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
Os serviços tenham sido prestados regularmente;
A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
O valor mensal da contratação é de R$ 2.667,82 (dois mil, seiscentos e sessenta e
sete reais e oitenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$
128.055,36(cento e vinte e oito mil, cinquenta e cinco reais e trinta e seis
centavos.).
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
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sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação
abaixo:
Gestão/Unidade: 158149/26430
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 108900
Elemento de Despesa: 339000
PI: L20RL01FUN
No (s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do
serviço, nos seguintes termos:
No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação
contratual;
No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado
acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização
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e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua
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situação junto ao SICAF.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade
da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no SICAF.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
I= (TX/100)
365
EM = I x N x VP, sendo:
I = índice de atualização financeira;
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM=Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta,
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, ou outro
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índice que vier a substituí-lo.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 6.402,77 (seis mil, quatrocentos e
dois reais e setenta e sete centavos), na modalidade a ser escolhida pela mesma,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias
úteis contado da assinatura do contrato, observadas as condições previstas no
Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos
previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
Caberá, à empresa Contratada, o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas
específicas, previstas nas Especificações Técnicas do objeto:
a) Entregar o material licitado na forma, no prazo e no local estabelecido neste termo;
b) Responsabilizar-se, integralmente, pela solução contratada, nos termos da legislação
vigente, inclusive por acessos remotos ao servidor de bilhetagem que por ventura
vierem a ocorrer;
c) Manter os seus empregados devidamente identificados, por meio de crachá, quando
prestarem serviços nas dependências dos órgãos contratantes;
d) Cuidar para que todos os privilégios de acesso a sistemas, informações e recursos do
órgão contratante sejam revistos, modificados ou revogados, quando da
transferência, remanejamento, promoção ou demissão de profissionais sob sua
responsabilidade;
e) Pagar os salários de seus empregados, bem como, recolher, no prazo legal, os
encargos sociais devidos;
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f) Encaminhar, à unidade fiscalizadora da Contratante, as faturas dos serviços prestados,
emitidas em conformidade com os dados de medição de serviços, previamente
validados, na reunião mensal de acompanhamento;
g) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes dessa
contratação;
h) 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, dado que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício, com os órgãos contratantes;
i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações, estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas, os seus empregados, durante a execução deste contrato, ainda que
acontecido em dependência dos órgãos contratantes;
j) Responder por quaisquer danos causados, diretamente, a bens de propriedade dos
órgãos contratantes ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus
empregados, durante a execução dos serviços;
l) Solicitar, à Contratante, a revisão, modificação ou revogação de privilégios de acesso a
sistemas, informações e recursos, quando da transferência, remanejamento,
promoção ou demissão de profissional, sob sua responsabilidade;
m) Administrar todo e qualquer assunto, relativo aos seus empregados;
n) Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da
prestação dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais, com a
equipe do órgão contratante, podendo ser realizada de forma online ou presencial a
critério da CONTRATANTE;
o) Manter-se, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com todas as
condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação;
p) Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços, objeto do contrato,
dentro dos acordos de níveis de serviços estabelecidos;
q) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções;
r) Reportar ao órgão contratante, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros ou
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irregularidades, que possam comprometer a execução dos serviços e o bom
andamento das atividades da Contratante;
s) Elaborar e apresentar, à Contratante, mensalmente, relatório gerencial dos serviços
executados, contendo detalhamento dos níveis de serviços executados versus
definidos no Edital e demais informações, necessárias ao acompanhamento e
avaliação da execução dos serviços;
t) Guardar sigilo sobre dados e informações, obtidos em razão da execução dos serviços
contratados ou da relação contratual mantida com o órgão contratante;
u) Obedecer, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança,
implementados no ambiente de TI, do órgão contratante;
v) Providenciar cópia, ou acesso eletrônico, da norma de segurança da informação e das
demais normas, disponibilizadas pela Contratante, para todos os profissionais da
Contratada, alocados na execução dos serviços, bem como, zelar pela observância
de tais normas;
18.2. Os equipamentos a serem disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser
identificados pela própria empresa para diferenciar dos demais existentes.
18.3. A manutenção preventiva e corretiva será realizada pela contratada sem ônus para o
órgão contratante.
18.4. A manutenção preventiva será realizada pela CONTRATADA conforme calendário a
ser ajustado entre as partes tendo por objetivo prevenir a ocorrência de quebras ou
defeitos dos equipamentos conservando-os em perfeito estado de funcionamento,
esses serviços serão prestados nos locais onde os equipamentos estejam instalados.
18.5. Os serviços de manutenção serão realizados pela CONTRATADA no horário
comercial compreendido entre as 08hs e 18hs, de Segunda a Sexta-feira.
18.6. Os tempos máximos para atendimento e solução do problema por parte da
CONTRATADA serão contados a partir da abertura do chamado técnico, que deverá
ser efetuado pelo representante do órgão contratante.
18.7. O “Chamado técnico para manutenção corretiva” ou “Suporte Técnico” será
efetuado pelo representante do órgão contratante, por meio de sistema próprio de
gerenciamento de chamados da contratada, de telefone ou por e-mail, sendo
fornecido à CONTRATADA, para fins de abertura do chamado técnico, no mínimo, as
seguintes informações:
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a. Número de série dos equipamentos;
b. Local onde os equipamentos estão instalados;
c. Defeito /ocorrência observada;
d. Nome do responsável pela solicitação e número do telefone para contato;
e. Nome do responsável local;
18.8. Define-se como “Tempo de atendimento ao chamado” o período compreendido entre
o horário de comunicação do chamado feito pelo órgão contratante e o horário de
chegada do técnico ao local do atendimento;
18.9. Define-se como “Tempo de solução do problema”, ao período compreendido entre o
horário de chegada do técnico ao local de atendimento e o horário do término da
solução, devidamente registrados no documento Acompanhamento de Abertura de
Chamados Técnicos, pelo representante do órgão contratante, deixando o
equipamento em condições normais de operação.
18.10. Entende-se por “Solução do problema” a identificação e adoção de medidas
corretivas a serem implementadas para sanar o problema que resultou a abertura do
chamado.
18.11. A administração do(s) servidor(es) será(ao) de responsabilidade da CONTRATADA,
resguardadas as políticas de segurança da CONTRATANTE;
18.12. Todo o fornecimento de papel A4 será de 75gr/m² alcalino branco, para as Ilhas de
Impressão e será de responsabilidade da CONTRATADA.
18.13. O técnico da empresa CONTRATADA fará um relatório dos procedimentos
adotados durante o atendimento, fechando este registro após ter solucionado e
concluído o chamado, devidamente aprovado pelo órgão contratante, que ficará com
uma via desse relatório que será anexada ao documento Acompanhamento de
Abertura de Chamados Técnicos efetuando neste momento seu fechamento com
base nos dados desse documento.
18.14. Entende-se por “Conclusão dos chamados” o término do trabalho realizado pela
empresa CONTRATADA, solucionando definitivamente o problema relatado no
chamado.
18.15. Entende-se por “Fechamento dos chamados” o ato de descrever a solução
adotada, a conclusão dos chamados, com data e hora, bem como, a identificação das
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peças substituídas, quando ocorrerem, no sistema de registro e acompanhamento,
utilizado para o objeto desta contratação.
18.16. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para o CONTRATANTE, com o custo do
fornecimento de peças dos equipamentos, objeto deste contrato, necessárias para
manter o regime normal de operação, nos padrões adequados ao contínuo e perfeito
funcionamento.
18.17. As peças, partes e componentes a serem usados em substituição durante a
prestação do serviço de assistência técnica deverão ser peças originais ou na falta
destas, devidamente comprovada, equivalentes às originais e compatíveis com os
equipamentos deste objeto.
18.18. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos e
originais, comprovadamente de primeira qualidade, não podendo ser recondicionados
ou reaproveitados.
18.19 A substituição das peças quando necessária, deve no final manter o equipamento
funcionando nas mesmas condições anteriores ao problema.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
19.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
19.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
19.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
19.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.
19.6 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior
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a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
em Ata.
19.7 Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências,
equipamentos, softwares e sistemas de informação, para a execução dos serviços;
19.8 Permitir acesso remoto seguro, para que a Contratada possa registrar os chamados
dos usuários da Contratante, bem como, prover os serviços de suporte remoto,
disponibilizando banda em seu link Internet necessária à prestação dos serviços;
19.9 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser
solicitados, pelos empregados da Contratada ou por seus prepostos;
19.10 Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora da
especificação.
19.11 Atestar as Notas Fiscais/faturas para efeito de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa,
licitante/adjudicatário que:

nos

termos

da

Lei

nº

10.520,

de

2002,

o

Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de
preços;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidôneo.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento
da fase de lances.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
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sanções:
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s) pela
conduta do licitante;
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;
Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
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 nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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,
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA:
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais
dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária de Pernambuco, Subseção judiciária de Petrolina –
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Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Município de Petrolina, 25 de março de 2019.

Assinaturas do Representante legal da CONTRATANTE e representante legal da
CONTRATADA:

________________________________

________________________________

Maria leopoldina veras camelo

Paulo Henrique Silvestre Pinheiro

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

REITORIA DO IF SERTÃO/PE
TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:

CI:

CI:
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