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ESTADO DO PIAUI

PREFETTURA I}IUNICIPAL DE BtrNEDITINOS - PI
CNPJ: 06.554.77 810001-29

pnncÁo PRESENCTAL N" ol2l2019
cONTRATO N" 01.1308/2019.

coNTRATo ADMrNrsrRATrvo DE rn-esra.çÃo oe
sERVrÇos euE ENTRE sr cELEBRAM o uuNrcÍrro,
POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENEDITINOS,EAEMPRESAREALJET
ruroRuÁrrcl. coMERCro E sERVrÇos LTDA.

@vtuNtcÍptoDEBENEDITlNoS,pormeiodaPrefeituraMunicipalde
Beneditinos, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 06.554.77810001-29, situada na Rua

Floriano Peixoto. 270. Bairro Centro, Beneditinos-PI, doravante denominada CONTRATANTE.
neste ato representado pelo Prefeito Municipal. Sr. Jullyvan Mendes de Mesquita, brasileiro,
solteiro residente e domiciliado nesta cidade. portador da cédula de identidade n'2.437.808 SSP-

PI e do CPF n" 022.624.543-88, a seguir denominada CONTRATANTE,

@REALJETINFoRMÁTICACoMERCIoESERVIÇoSLTDA,inscritano
CNPJ sob o n'09.558.001/000i-20, situada na Rua Eliseu Martins, n'2248, centro, Teresina-Pl,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Hélio Cronemberger Araújo.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pelo Edital do Pregão Presencial N"
01212019, pela Ata de Registro de Preços n'01.1208/2019, pelas disposições da Lei Federal N'
10.52012002, a Lei Federal n' 8.66611993. da Lei Complementar No 12312006, pelos princípios do

direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as

seguintes cláusulas e condições:

O presente Contrato tem por objeto a Registro de preços para futura contratação de empresa
especializada de prestação de serviço de locação de impressoras em regime de comodato, com
fomecimento de toner, para atender as necessidades do município de Beneditinos - PI.
Serào parte integrantes deste contrato o Termo de Referência (Anexo I do ato convocatório) e a
proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcriçôes.
conforme tabela abaixo.

CLÁL SL L.4 PRI.IIEIR4 - DO OBJETO

Itcm Especificâção TécÍica Lnid. Valor Unitário
mensal)

alor'l otal
ensal

Locação de impressora Multifuncional, DIGITALIZAÇÀO
Funcionalidade: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan{o-FTp (FTp sobre
SSL), Scan-to-SMBv3, Scall to USB Host, TWAIN scan (USB,

network), WSD (WIA) scan (USB, netwoÍk) Velocidade de
digitalização: 40 ipm (300 dpi, A4, b/w, simplex),23 ipm (300 dpi,

A4, colour, simplex),32 ipm (300 dpi, A4, b/w, duplex), t6 ipm (300
dpi, A4, colour, duplex) Resolução de di gitalizaçào,300dpi x 300dpi,
200dpi x 200dpi(Default), 200dpi x l00dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi

x 400dpi, 200dpi x 400dpi Dimensâo máxima de digitalização; A4
(vidro de exposiçào)/ Legal (Processador de originais)

Reconhecimento do original: Texto + Foto. Foto. Texto. Lisht
Text/Fine Line, Texto (pam OCR) Tipos de ficheiros: TIFt. iDF,

PDF/A-l , PDF alta compressão, pDF encriphdo, JpEG, XpS

UM

MMR4PEG Caracteristicas: Lirro deMétodo de c ssao

2o 490,00 9.800.00

Rua Floriano Peixoto n'270, centro, CEp:
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lmpressora l\lultifuocional Laser Monocromática Laser ou Led.
Â4 - 40 ppm
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE Bf,NEDITINOS _ PI

CNPJ : 06.554.77810001-29

UN l0 290.00 2.900.00

lmpressora Laser Monocromática Laser ou Lcd, A4 - 55 ppm

CONT. CPU: 1.2 GHz Memória: 5l2MB RAM, podendo ser
expandido até 2.560 MB RAM em opção Interface Standard: USB

2.0 (Alta veloçidade), 2 USB Host interfaces, Gigabit Ethemet
( l0/100/l000BaseT), slot para interface de rede intemo ou disco duro

SSD. Slot paÍa caÍào opcional SD/SDHC. ContÍoladoÍ de
Linguagem: PRESCRIBE IIe Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL),
Postsffipt* 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7,

IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 com sensor automático de

emulação Sistemas opemtivos: Todos os sistemas operativos
Windows actuais, Mac OS X Versão 10,4 ou mais alta. LNx,

LINUX, bem como ouftos sisteÍnas operativos mediante requisito.
Painel de controlo: Écran LCD de 5 linlas com teclado alfa numérico
Velocidade de motor: Até 55 páginas por minuto em A4 Resoluçào:

1,200 dpi Tiragem máxima: Máximo de 250.000 pâginas por mês

Tempo de aquecimento: ApÍoximadamente 25 segundos ou menos
Tempo para a I' página: Aproximadame[te ó,6 segundos ou menos

Dimensôes: (W x D x H) 380 mm x 410 mm x 285 mm, Peso:

Aproximadamente 15.5 kg (unidade principal) Alimentação eléctrica:
220/240 V, 50160 Hz, CaÍacterísticas de Segurança: IPsec,

HTTPS,SNMPv3, IPPS, PDF Direct Print encriptado, impressão
privada, impressào segura yia SSL, POP sobre SSL, SMTP sobre

SSL, ContÍolo de Acesso, via 100 códigos depaÍamentais integrados.
Kit de Segurança de dados (E) protege os dados contidos num SSD

opcional. Capacidade de alimentação: Tabuleiro Muilti-funções: para
100 folhas,60-220 g/m2,44, A5,46, 85, Letter, Legal, Custom, (70
x 148 mm - 216 x 356 mm) 500 folhas ro tabuleÍo univenal, 60-120

glno, A4, A5,85, LetteÍ, Legal, Custom, (140 x 210 mm 216x
356 mm) Máximo de capacidade de alimentaçâo com o alimentador
opcional: 2.600 folhas Capacidade de saída: 500 folhas com a face

para baixo, com sensor de "cheio" e 250 folhas, Unidade Duplex: O
duplex standard suporta 44, A5, 85, Letter, Legal, Custom (140 x

210 mm - 216 x356 mm), 60 - 120 g/m2, Fontes / Códigos de
Barras: 93 escaláveis paÍa PCL / Postsript, 8 fontes para Windows

Vista, I Bitmap, 45 tipos de códigos de baras unidimensionais (ex.
EAN8, EANl3, EANI28) com geração checksum ,automática, bem
como dois códigos de banas bidimensionais sob PRESCRIBE (PCL

e outros códigos de barras disponiveis como opção), Túagem
mâima: Máximo de 250.000 páginas por mês Tempo de

aquecimento: Aproximadamente 25 segundos ou menos Tempo para
a 1'página: Aproximadamente 6,6 segundos ou menos Dimensões:

(W x D x H) 380 mm x 410 mm x 285 mm, Peso: Aproximadamente
15.5 kg (unidade principal), Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL),
Postscript+ 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7,
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 com sensor automático de

emulaçào
.F uia minima: 5000 có

L As despesas decorrentes do
orçamentária:

Pela execução do objeto oÍa contratado, a contratante pagará à contratada o valor global de R$
152.400,00 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais), conforme descrição na tabela na
cláusula anterior:
os preços perÍnanecerão irreajustáveis durante a r.igência do presente contrato, sALVo
PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA PARÁGRAFO QUARTO DESTE INSTRUME

presente Contrato correrão poÍ conta da seguinte

l{

CLALiS['L,4 SEGLT.\DA _ DO I'-ILOR COA'TRITL'.4L

tação

PARAGR,{FO PRI}IEIRO _ DOS RECURSOS ORÇAlrENTÁRtOS

Run Floriano Peixoto n"270, centro, CEP: 64.380-0 00, Email: prefeiturabeneditinos@gmail.com,
TeleÍone: (86) 3269-1482 - Beneditinos-pl
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PREFEITURÂ NIUNICIPAL DE BENEDITINOS _ PI
CNPJ: 06.554.77810001-29

0, centro, CEP: 64. 380-0 00, Email: prefeiturabeneditino@gmail'com,
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O2-Secretaria de Administração; O4-Administração; l44-Administração Geral; 0005-
Gestão Administrativa; 2040-Manut. Dos serviços de Adm. Geral; .3.90.39.00-Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
06-Secretaria de Educação; i2-Educação; 361-Ensino Fundamental; 0030-Gestão e

Expansão do Ensino Fundamental; 2202-Mant. e Desenv. do Ensino Fundamental;
3.3.90.39.O0-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

07.01-Fundo Municipal de Saúde; 1O-Saúde; 301-Atenção Básica; 0020-Gestão e

Expansão do Sistema de Saúde; 2160-Manut. dos Serviços Munic. de Saúde; .3.90.39.00-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
07.01-Fundo Municipal de Saúde; 10-Saúde; 301-Atenção Básica; O020-Programas
Especiais de Saúde; 2160-Manut. das Ações de Atenção Básica; .3.90.3 9.00-Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.
08.01-Fundo Municipal de Assistência Social; 08-Assistência Social; 244-Assitência
Comunitária; 0016-Ação Comunitária Geral; 2150-Manut. dos Serviços Munic. de

Assistência Social; .3.90.39.O0-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

RECURSOS PROPRIOS: RECURSOS PROPRIOS,trMS,trMAS/OUTROS

O pagamento será efehrado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos

após a assinatura do ateste que formalizar o aceite definitivo, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscalifatura devidamente

atestada, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e dos seguintes documentos de

regularidade fiscal:

a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a

Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n' 1.751,

de 0211012014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

fomecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n" 8.036/90);

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

1- A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos

licitados.

II - O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA

Iil_ ONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

7

PARAGRAI-O SEGUNDO. DO PAGAMENTO

onRua Floriano P'
TeleÍone: (86) 3269-1482 - Beneditinos-PI
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1Z- Nenlum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao

reajustamento do preço ou à atualização monetáÍia.
Z- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto peÍdurar pendência de liquidação

de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência
contratual.

W- E vedada expÍessamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título,
sob pena de aplicação das sanções pÍevistas neste instrumento e indenização pelos danos

decorrentes.

1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se ÍizeÍem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1o da Lei Federal
n." 8.66611993.

1- Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n' 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

PARÁGRAFO 'I[RCEIR0 _ DOS ACRÉSCINIOS E SUPRESSÔES

PARACRAFO QUART0- DA ALTER{ÇAO CONTR{TUAI

CLAT.IST'L,l TERCEIR.l _ D,4S OBRIG,4ÇOES D,IS PARTES

PARACRAFO PRI.\íEIRO - DAS OBRICAÇOES DÀ CONTR\TADA

.Í- Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para

execução do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

â) executar os serviços licitados nas condições e nos prívos estabelecidos no Termo de
Referência, contados a partiÍ do recebimento da respectiva Ordem de Serviços expedida
pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato
convocatório, no Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as

respectivas quantidades, qualidade e preços;

b) refazer os serviços licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo
com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a proposta de
Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partiÍ da respectiva Notificação;

a) Refazer os serviços licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a
do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máx

Rua Flortano Peixoto n'270, cento, CEP: 64.380-0 00, Email: prefeiturabenedi,
TeleÍone: (86) 3269-1482 - Beneditinos-pl
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sSÉ ESTADo oo pmuÍ
PREFEITURA ]\IUNICIPAL DE BENEDITINOS - PI

CNPJ : 06.554.71 8 l00AL29W
(cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas

CONTRATANTE;
expensas, a critério da

d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

e) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execuçâo deste Contrato,

indicando seus endereços fisico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,

dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos

danos causados à Administração ou a terceiros;

i) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encaÍgos, tributos, seguros,

contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras

despesas decorrentes da execução dos serviços;

i) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão

executados os serviços objeto deste contrato;

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina

do trabalho;

m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias

à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em

serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços obj eto deste

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

acompaúamento pelo CONTRATANTE;

p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas

obrigações estabelecidas no Termo de Referência;

q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação ex'igidas.

: 64.380-0 00, Email: prefeiturabeneditinos@gmail.com,

PARÁCRAFO SEGUT_DO - DÂS OBRIGAÇ óns no coNTRATANTE

Rua Floriano Peix
ne: (86) 3269-1482 - Beneditinos-Pl
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@oprazodeexecuçãopoderáserprorrogado,acriteriodo
CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado

em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior.

A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto deste Contrato no local estabelecido no

Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE.

O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável pela

fiscalização dos serviços ou outro servidor designado para tal finalidade, mediante atesto da nota

fiscal.

A execução deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos

no Termo de Referência, mediante Ordem de Serviços.

@oCoNTRATANTE,observadooprazodeexecução,verificaráse
o OBJETO LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na

Proposta da CONTRATADA.

Não serão aceitos os serviços que apresentem vícios de qualidade

ou quantidade decorrentes de execução inadequada.

@Nãoserãoaceitosserviçosdiferentesdasespecificações
estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

@NrApósverificaçãodaqualidadeequantidadedosserviçosrecebidos
provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento

defi nitivo mediante ateste.

@oaceitedefinitivonãoisentaaempresaderesponsabilidadesfuturas
quanto à qualidade do serviço executado, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem
dos prazos de garantia e de pagamento.

Os serviços reprovados no aceite provisório serão refeitos, devendo a CONTRATADA refazer no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos
decorrentes.

rcprovados serão de inteira
Todas as despesas decorrentes da correção dos serviços

sabilidade da CONTRATADA.

CLÁL]SL'LA SEXTA _ DO LOC,IL DE EXECL'ÇÃO

CLÁUSL'L,4 SÉTIM,4. DO RECEBI-IÍE.\TO DO OBJETO LICIT,IDO

PÂRAGRAFO PRI}IEIRO -

PARÂGRAFO TERCEIRO -

CLAUSL'L,I OIT,II"I _ D.l SL,'BSTTTTIIÇ.1O DO OBJETO LICIT,IDO

PARAGRAFO PRINIEIRO

Rua Floriano Pekoto n270,
6) 326

3 80-0 00, E mail : prefeiturabeneditinos@gm ail, com,
9- I 48 2 - Beneditinos-PI
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITUR{ N{UNICIPAL DE BENEDITINOS _PI
CNPJ: 06.554.77810001-29

O Município de Beneditinos, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeirura

obriga-se a:

a) emitir as respectivas Ordens de Serviços;

b) acompaúar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste contrato;
c) atestaÍ os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução do objeto
licitado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações

exigidas;

d) notificar a CONTRATAD A paru refazu os serviços objeto do contÍato reprovados no

recebimento provisório ;

e) notificar a CONTRATADA para refazer os serviços que apresentarem vícios redibitórios
após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos,

observando as noÍnas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com execução dos

serviços objeto do contrato;

h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

empregados da CONTRATADA;

i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas

obrigações estabelecidas no Termo de Referência;

O presente ContÍato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 3111212019,

condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá aditivada, na forma da lei.

A CONTRATADA fica obrigada a executaÍ o objeto deste Contrato na forma e no prazo

estabelecido no TerÍno de Referência, contados a partir da data de receb

Serviço.

Rua Florfuno pekoto n"270, centfo, cEP: 64.380-0 00, Email: prefeiturabeneditin

Telefone: (86) 3269-1482 - Beneditinos-Pl

Ordem de

,\^

CL.lTIST'L,4 QI'-!RT-! _ DO PR,IZO DE I'TGE.\'CI-+

CLALISL.IL,  QT,'I^\7,4 _ DO pRtZO DE EXECIiÇAO

il.com,

j) propor a aplicagão das sanções administrativas e demais cominações legais pelo
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
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A correção dos serviços não exime a CONTRATADA da apllc
da penalidade por atraso na execução.

Caso o prazo indicado no parágrafo primeiro não seja observado,

será considerada inexecução contratual.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078, de

1990), hcando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo

Termo de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no

refendo termo.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem

como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das

sanções administrativas cabíveis.

A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo,
determinaÍ o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato
serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

ffiAfiscalizaçãonãoexcluinemreduzaresponsabilidadeda
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas
ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
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O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a

69NTRATADA às sanções previstas Lei Federal no 10.52012002, a Lei Federal n' 8 .66611993, da

Lei Complementar f 12312006 e demais normas pertinentes à espécie.

O atraso injustifrcado na execução ou correção dos serviços

contratados sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora

Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de atê 05

(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço

ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;

Multa moratória de l0% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustifrcada para

o recebimento da ordem de serviço.

Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o

CoNTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CoNTRATADA as seguintes

sanções:

a) advertência escrita;

b) multa de 10Vo (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍataÍ com a
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

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.

aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

@SeaCoNTRATADAensejaroretardamentodaexecuçãodo
.".tu-., não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio

da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Municipio de Beneditinos, pelo prazo

de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem preiuízo da

àpticação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

@CaberáaoCoNTRATANTEproporaap1icaçãodaspenalidades
p::::::--^,.-*""gr, *"aArt. .af"tO"o circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição'

Após a aplicação de qualquer penalidade será fei ta comunicação escrita

à CONTRATADA e Publ icação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal,

excluídas os caso 1Cação das penalidades de advcrtência e multa de mora'

CEP: 64.3 80-0 00, Email: prefeiturabeneditinos@gmail'com'
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@AsmultasdeverãoserrecoIhidasnopraZodel5(quinze)dias
consecutivos contados da data da notihcação, em conta bancária a ser informada pelo

CONTRATANTE.

@osva1oresdasmultaspoderãoserdescontadosdospagamentos
devidos pelo CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou
judicialmente.

@NeúumpagamentoseráfeitoàCoNTRATADAantesdepagasou
relevadas as multas que the teúam sido aplicadas.

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da

lei federal 8.666193.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos

autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

@Arescisãopordescumprimentodasc1áusulascontratuaisacarretará
a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao

CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

Qualquer comunicagão entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se

processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico
ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Conkato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçào.

O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE na Oficial,
sendo aobedecendo ao pÍazo previsto no parágrafo único do art. 6l da Lei Federal n" 8.6

publicação condição indispensável à sua eficácia.

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Altos-PI, com renúncia expressa de qualquer
outÍo, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
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E por estarem de acordo com o ajustado, as partes assinam o presente instÍumento, após lido e

achado conforme perante as testemunhas que também assinam, em duas vias, de igual teor, para

um só efeito jurídico.

Bened I), 13 de agosto de 2019.

de Mesquita
CIPAL

ANTE

o Cron Araújo
REALJET NFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATADO
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