Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RIO Grande do Norte
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL/ RN, CEP 59015-300
Fone: (84) 4005Ü50

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FP
QUE FAZEM ENTRE st A
017/2019-PROAD/IFRN,
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE E A MARIA l. MARCELINO
TORRES.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA D? RIO GRANDE
DO NORTE-IFRN, CAMPUS PAU DOS FERROS, doravantedenominadoCONTRATANTE,
pessoa jurídica de direito público, de caráter autárquico, vinculado ao Ministérioda
Educação, situado na BR405, KM 154, Bairro Chico cajá, Pau dos Ferros/PF, CEP: 59.900000, inscrito no CNPJ/MF sob o no. 10.877.412/0006-72,neste ato representadopor seu

Diretora-Geral, em exercício, AMELIA CRISTINA REIS

E SILVA,

brasileira,

pedagoga, inscrita no CPF/MF sob o no 851.771.484-91,e, de outro lado, a empresa,
MARIA l. MARCELINO TORRES, estabelecida na Travessa Gonçalo Chaves, no 01, Centro,
Encanto/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.162.896/0001-48, doravante denominado
simplesmenteCONTRATADA, neste ato representadapela Sra. MARIA ILMA MARCELINO
TORRES, portadora do CPF sob o 221.592.234-68, RG NP 265.380 SSP/RN, têm entre si
como justo e avençado, na melhor forma de direito, pelo que celebram, por forçado presente

instrumento,CONTRATO NP 017/2019-PROAD/IFRN,RESULTANTE DO PREGÃO
ADMINISTRATIVO
NP 01/2019
UASG 158374, PROCESSO
ELETRÔNICO
23137.000222.201$-10, mediante as seguintes cláusulas e condições:

N?

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I. 1. O objeto do presente instrumentoé concessão de uso, mediante Concessão onerosa de
uso (aluguel da cantina) —IFRN campus Pau dos Ferros, para a exploração dos serviços de
lanchonete balcão e lanchonete autosserviço, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

I .2. Este Termo de Contratovincula-se ao Edital do Pregão, identificadono preâmbuloe à
propostada CONTRATADA, independentementede transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contratoé de 12 (doze) meses, com início na
data de assinatura, podendoser prorrogadopor interessedas partes até o limitede 60
(sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;

2.1.3. Seja juntado relatórioque discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para

a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informandoo interesse na prorrogação;
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.1.8. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA LOCAÇÃO
3.1. O valor mensal da locaçãoé de R$ 669,88(seiscentos e sessenta e nove reais e

oitenta e oito centavos), perfazendoo valor totalem 12 (doze) meses de R$ 8.038,56 (oito
mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
3.2. O valor citado no ITEM 3.1, deverá ser recolhidopela CONTRATADA através de GRIJ,
até 0 59 (quinto) dia útil do mês subsequente.
3.3. O valor da locação não será objeto de disputa.

3.4. A Contratada será responsável pelo pagamentodo consumo de água e energia do
espaço destinado à cantina. As medições serão feitas através de medidores específicos
instalados pela Contratante e os valores devidos serão pagos juntamente com o pagamento
mensal do aluguel. O serviço de vigilância já está incluso no cálculo do valor do aluguel.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A presente contratação não importa em dispêndio financeiro por parte do IFRN.

CLÁUSULA QUINTA- REAJUSTE
5.1. 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 IGP-M/FGV.
5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo deum ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIADE EXECUÇÃO
6.i. A CONTRATADA prestarágarantiano valor de R$ 401,92 (quatrocentos e um reais e
noventa e dois centavos), no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no
Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1, 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.

7.2, Os serviços ora contratadosserão acompanhados,fiscalizados, supervisionadose

atestados pelo fiscal do contrato indicado por esta Administração, observando-se o exato
cumprimentode todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento,anotando
inclusive em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo,

determinandoo que for necessário à regularização das falhas como prevê o art. 67 da Lei
8.666/93, com observância do disposto na Instrução Normativa nQ 5, de 25/05/2017, do

MPDG. As decisões e providênciasque ultrapassema competênciado fiscal do contrato
devem ser levadas ao conhecimentodo Gestor de Contratos, em tempo hábil, para adoção
das medidas convenientes.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sanções relacionadas à execução do contratosão aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78

da Lei no 8.666 de '1993, cotil as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.2. Os casos de rescisão contratualserão formalmentemotivados,assegurando-se à
CONTRATADA

o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
10.4 0 termode rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.5 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.6 Relação dos pagamentosjá efetuadose ainda devidos;
10.7 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES.
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interrompera execução dos serviços sob alegação de inadimplementopor parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES
12.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nQ8.666,
de 1993, bem como do ANEXO X da IN no 05, de 2017.

12.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limitede 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3 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 DÉCIMATERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pelaCONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nQ8.666, de 1993, na Lei nQ 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente,segundo as disposições contidas na Lei nP 8.078, de 1990 —
Código de Defesa do Consumidor —e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nã 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de Pau dos Ferros - Justiça Federal do RN.
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.

Pau dos Ferros/RN, 28 de fevereirode 2019

ta

AMELIA CRISTINA REIS E SILVA

ARIA ILM MARCELINO TORRES

Diretora-Geral, em exercício, do campus Pau dos Ferros

Representante Legal

CONTRATANTE

CONTRATADA
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