M INIS TÉRIO DA EDUCAÇÃ O
INST IT UTO FE DERA L DE E D UCAÇÃO, C IÊNC IA E T ECNOLOG IA D E P ERNAMBUCO
C AM PUS IPOJ1JCA

TERM O DE C O NTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERV IÇ O S N" 04/201 8, Q U E FAZEM E NTR E S I O
INST IT UTO FE DE RAL DE ED UCAÇÃO, C IÊNCIA E
TEC NLOGTA D E PERNAM BUCO - CAMP US TPOJ1JCA
E A EMPR ESA LUIZ AN DRÉ A LVES DE OL IVEIRA
EI>P

O INST IT UTO fE DE RA L DE E DUC AÇ ÃO , CI Ê ' C IA E T ECN LO<..; IA DE PE R NA MB UCO - I FP E
CA MP US IPOJ UCA ,

~; o m

sede na Rodo via PE 60, km 14, s /n, Cn lifó rni<t. na cidade de lpoj uca/Estado PE,

inscrito(a) no CNPJ sob o n" 10.767.239/0002-26. nes te ato representado pe lo Di retor Geral, Sr. ENI O
C AMILO DE LI MA , nom ~;:ado(a ) pela Portaria n° 565. publ i ~;ada no DOU d~;: 03 de mai o de 201 6, ins~;rito(a)
no C PF n" 707.430.534-00, portador(a) da CJ rteira de Identidade n" 3.765.3~ 0, dorava nte denom inada
CONTRATANT E, e a Em presa LUI Z AN DRÉ ALVES DE O LIVEIRA EPP . inscrito(a) no CN PJ/MF sob o n°

25.463. 550/0001-78. sediado(a) na Rua Professor Di onísio Maciel Mo nteiro, 469. Peixinhos, CE P: 53290-0 I O,
em Oli nda-PE, do ravante des ignada CONTR ATADA, neste ato re pres entada pe lo(a) S r LU IZ AN DRÉ ALVES
DE OLIVEIRA , portador(a) da Carteira de Ident idade n" 3.005. 879 SSP/ PE c CPF n° 064.624.3 14-40. tendo em
vista o que consta no P rocesso n" 23296.004 143.201 !!-55 e em observância às disposições da Lei

11°

8.666, de 21

de j unho de 1993 , da Le i n" I 0.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n" 8.078, de 1990 - Códi go de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Co ntrato, decorrente do Pregão

11°

OI /201 7, mediante as

cláusulas c condi ções n seguir cmtnc i<Hins

I. C LÁUSU LA PR IME IR A - O BJETO

I . I . O obj eto do presente Termo Je Contrato é a

P re sta~· ão

de Servi\·os de P eças G r áficas, co nfo rme
espcciti cações e qua ntitativos estabe lec idos no Ed ital do P regão identiti cado no preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais intl'gram es te instru mento , i n d ~;: pc n d e nt ~;: de trans cri<;iio.

1.2. Discri m ina<;ào do o bj eto:

GRUPO 04 - IM PRESSÃO OFF-S ET
N"

ltt:rn

QTE.

VALOR
UN ITÁ RIO (RS

2~

Caneta cco lóg1ca

1000

RS 1,98

'

Ca neta esferográfica azul , escrita média ou
grossa, comprimento mínimo de 135 mm e
máximo de 145 mm, espess ura mínima de
I 0,5 mm, autonom ia de escrita de no mínimo
1.000 metros. Impressão da marca do
Instituto no corpo de bambu, em l cor,
fo rmato 4,5 em x I ,2 em.
29

Sacola de evento ti po Ecobag. Di mensões 35 em x 40
m em algodão cru gramatura 180 g/ m2, costuras
Bolsa de evento reforçadas, nl ça de ombro de mesmo tecido, com 60
ccobag
m de comprimento e 3,5 em de largura, impress5o
ligital.
\ALC>n TOTAL

I

o

R$ 0,00

R$ 1.980,00

2. CL ÁUSU L A SEGUJ'\OA- V I GÊ~C I A

2. I. O prazo de ,·igêm:ia deste:: Termo de Contrato t.::m inkio na data de 15 de março de 2018 e
encerramento em J I cl<.: dezembro dt: 20 18, prorrogável n<~ rorma do art. 57, ~ I 0 , da Lei n" 8.666. de I993.

3.CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3. 1. O valor do presente Termo de Contrato e de R$ 1.980.00 (M il , novecentos e oitenta reais).
3.2. No valor m:ima es tão incluídas todas as despesas ord inárias diretas e indiretas decorrentes da execuyào
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socia is, trabalhistas, previdenc iári os, fi scais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cum pri mento integral do
objeto da co ntratação.

4. CL ÁUSU L A QUA RTA - DOTAÇÃO ORÇA .VI E~TÁ RI A

4. I. As despesas decorr ente~ de:>ta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria.
prevista no orçamento ela União, para o t:xercício de 2018. na class itlcaçào abaixo:
Gestão/Unidade: 264181158463
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: I 08833
Elemento de Despesa: 339039
Pl: L20RLP0 100N

S.CLÁ USC Lr\ QU INTA - PAGAME TO

5.1. O prazo para pngamento <..:demais condições a ele referen tes enco ntram-se no Edi tal.

.

:.i. - ..
-

6. C LÁUS ULA SEXT A- REA.JUSTE E

ALTERAÇÕES

6.1 . O preço contratndo é lixo e irreaj ustúvel.

6.2. Eventua is altcrar;ões contratuais

n:.:gc r-sc-~o

pela di sciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3 . A CONTRATADA é obrigada a acei tar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fi zerem necessários, até o li mite de 25% (vinte c cinco por cento) do valor inicial
atualizado do co ntrato.
6.3. 1. É vedado ctC!uar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de regist ro de preços,
inclusivt: o acréscimo de que trata o § Iu do art. 65 da Lt: i nu 8.666, dt: 1993.
6.4. As supressões resu ltantes de acordo celc)rado entre as part es co ntratantes poderão exceder o limite de
25% {vinte c cinco por cent o) do valor inicial atualizado do contrato.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTI A DE EXECUÇÃO

7.1. As condi ções rel ati vas à ga rant ia prt:stada são as estabe lecidas no Item 16 do ~::ditai.

S. CLÁUSUL A OITAVA - ENTREGA E RECE BIMENTO DO OBJETO

8. I. As co ndi ções de entrega c recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9.CLAÚSUL A NONA - fiS CA LIZAÇÃO
9. 1. A fi s.:al ização da exec ução do objeto seri1 efetuada por Com issão/Representante des ignado pe la
CO T RATANTE. na forma cstabclecicta no Te rmo ele Re ferência.

10. CLÁUSULA DÉC I MA- OllRIGAÇÓES DA CONTRATANTE E DA CONT RATADA

I 0. 1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas nos Itens 6 e 7
respecti va mente do Termo de Referência.

1I. C LÁUSULA DÉC IMA PRJMEIRA - SANÇÕES ADM INISTRATIVAS

I I.I .As sa nções referentes :1 t:xt:cuçào do contrato são aq udas prt:vistas no ltt:m 12 do Termo de
Referência.

12. C LÁUSULA DÉCIM A SEGUNDA- RESC ISÃO

I

----·

f

..
---~--- --:;;
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser resçindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n" 8.666,
de 1993. com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei. sem prejuízo das sanções aplicáveis.
12.2. É admissível a fusão. cisão ou incorporação ela contratada com/em outra pessoa j urídica. desde que
sejam obse rvados pela nova pessoa jurídica todos os r~:: qui s itos ele habil itação ~::x i gidos na liçitação original:
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Adm inistração ú continuidade do contrato .
12.3. Os casos de resc is.:io çontratual serão formalmenlt: motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito ú prév ia c :Hnpla defesa.
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRAT;\NTE em caso de rescis:l o aclmini strr.tiva
previs1a no a rt. 77 da Lei n° 8.666. de 1993 .
12.5. O termo de ITS<; isiio ~erá preçcJido de Relatório indiçali vo dos segui ntes aspeçtos, l:onforme o çaso:
12.5.1 . Balanço dos eve ntos contratuais já cumpridos ou parc ialmente cump ridos;
12.5.2. Relação dos pagamentos j~1 efetuados e ainda devidos;
12.5.3.1ndenizações e multa .

13. CLÁUSULA DÉCIM A TERCEIRA - VEDAÇÕES

13. 1. É vedado à CONTRATADA:
13. 1.1 . cauc ionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação tinanceira:
13 . 1.2. interromper a execução contratual sob <~l egação de inadimplemen to por p<lrle da
CONTRATANTE, salvo nos l:asos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉC IMA QUARTA- DOS CASOS OM ISSOS.

14. 1. Os casos omissos serão decid idos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nu
8.666, de 1993, na Lei n° I0.520, de 2002 e tlemais normas fede ra is de licitações e contratos
administrativos c, subsidiariamente, segundo as disposições con tidas na Lei nu 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor- c norm as e princípios gerais dos contra tos.

15. CLÁUS ULA DÉC LMA QUINTA- PUBLLCAÇ;\O

15. 1. Incumbi rá ú CONTI{AT/\NTE pro,·idenciar a publ icação de!-.te instrumento, por extrato, no Diário
Otlc1al da União, no prazo previsto na Lei 11° H.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

...:_.,,s>;;:. ,·
. -·- -

/

16. 1. As partes elegem o fo ro da Justiça Federal da Seção Judiciá ria de Pernambuco, Subseção Judil.:iária de
Recife para dirimir quaisquer dú vidas relntivas no cumpri mento deste instrumento, desde que não possam er
di rimidas pela mediflçào administrati va, rcnunciflndo a qualquer outro, por 11l(lis privilegiado que seja.

Para tirmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrilclo em duas
que, de pois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

(du<~s)

vias de igual teor,

Ipoj uca, 15 de março de 20 18

\CNPJ: 25.463.550/0001·1dj
TESTEM UNI IAS:

Luiz André Alve~ de Ohvetra EPP
Rprofessor Oionisio Maciel Monte~ro, 469 ~o Andar

L

.l

Peixinhos CEP· 53290-010
Olinda PE
_ _~

