Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
BR 406, Km 73, nº 3500, Perímetro Rural, JOÃO CÂMARA / RN, CEP 59550-000
Fone: (84) 4005-4105

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
155/2021-PROAD/IFRN,
CELEBRADO
ENTRE
O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN E A
EMPRESA MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato nº: 155/2021- PROAD/IFRN
Pregão nº: 09/2021 (UASG 158155)
Data: 07/12/2021

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - IFRN, REITORIA, pessoa jurídica de direito público, de caráter
autárquico, vinculado ao Ministério da Educação, situado na rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho,
1692, bairro do Tirol, Natal/RN, CEP: 59.015-300, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
10.877.412/0001-68, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por
seu Reitor, JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO FILHO , brasileiro, casado, professor, inscrito no
CPF/MF

sob

o

nº

761.031.024-72,

e

a MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E

EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida na Avenida Epitácio Pessoa, nº 2580, Loja 01, Bairro
Tambauzinho, João Pessoa/PB, CEP 58.045-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
40.938.508/0001-50, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
seu Representante Legal, SEVERINO MEDEIROS DO NASCIMENTO, brasileiro, casado,
empresário, inscrito no CPF sob o nº 427.948.624-72, tendo em vista o que consta no
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23421.002243.2020-89 , 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 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO Nº 09/2021 – UASG 158155, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa visando a prestação dos
serviços de outsourcing de impressão para atender as demandas do IFRN, Campus João
Câmara, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da licitação
e seus anexos.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:

GRUPO ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD
QTD VALOR
MENSAL TOTAL UNIT

TOTAL
MENSAL

TOTAL GLOBAL

1

Impressão em folha A4, monocromático franquia, com 3 equipamentos em
Páginas
31
comodato. Equipamento do tipo 1, conforme mês
item 4.8.3 do termo de referência.

3.600

172.800 R$ 0,10 R$

360,00 R$

17.280,00

1

Impressão em folha A4, monocromático excedente, com 3 equipamentos em
32
Página
comodato. Equipamento do tipo 1, conforme
item 4.8.3 do termo de referência.

1.080

51.840 R$ 0,02 R$

21,60 R$

1.036,80

Impressão em folha A4, monocromático franquia, com 1 equipamento em comodato. Páginas
19.400 931.200 R$ 0,06 R$ 1.164,00 R$
Equipamento do tipo 1, conforme item 4.8.5 mês
do termo de referência.

55.872,00

1

33

1

Impressão em folha A4, monocromático excedente, com 1 equipamento em
34
Página
comodato. Equipamento do tipo 1, conforme
item 4.8.3 do termo de referência.

6.437

308.976 R$ 0,01 R$

64,37 R$

3.089,76

1

35

Impressão em folha A4, monocromático franquia, com 1 equipamento em comodato. Páginas
Equipamento do tipo 6, conforme item 4.8.8 mês
do termo de referência.

600

28.800 R$ 0,10 R$

60,00 R$

2.880,00

1

Impressão em folha A4, monocromático excedente, com 1 equipamento em
36
Página
comodato. Equipamento do tipo 6, conforme
item 4.8.8 do termo de referência.

158

7.584

R$ 0,06 R$

9,48 R$

455,04

1

37

Impressão em folha A4, colorido - franquia,
com 1 equipamento em comodato.
Páginas
Equipamento do tipo 6, conforme item 4.8.8 mês
do termo de referência.

600

28.800 R$ 0,78 R$

468,00 R$

22.464,00

1

Impressão em folha A4, colorido - excedente,
com 1 equipamento em comodato.
38
Página
Equipamento do tipo 6, conforme item 4.8.8
do termo de referência.

158

7.584

31,60 R$

1.516,80

TOTAL

R$ 0,20 R$

R$ 2.179,05 R$ 104.594,40

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, com
termo inicial na data de assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o
limite de 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;
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1.3. Seja juntado relatório que 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 informando o interesse na prorrogação;
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O valor total da contratação é de R$ 104.594,40 (cento e quatro mil, quinhentos e
noventa e quatro reais e quarenta centavos).
3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 26435/ 158373
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 171168
Elemento de Despesa: 339039
PI: L20RLP01MAN
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes 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
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. 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.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edital;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
13.2. 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

