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Conlr,l\lI nY. 13012012-I'ROJU
Vislul'ln 05 d •.•junhodl'

CONTRATO

DE PRESTAÇÃO

.•.•du_br

DE SERVIÇOS

N" 130/2012-

PROJUR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO

2012

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO NORTE.
COBEL

DO RIO GRANDE

CÂMPUS NATAL - ZONA NORTE E A EMPRESA

COMÉRCIO

PRESTAÇÃO
~I,\URiCIO

FEDERAL

DE

BEBIDAS

DOS SERVIÇOS

LTDA

CONSTANTES

ME,

PARA

DO PREGÃO

ELETRÔNICO N" 00712012 (UASG 158155).

O INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

_ IFRN - CÂMPUS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DO RIO GRANDE DO NORTE

NATAL - ZONA NORTE, pesso<1 jurídic<1 de direito público, de caráter aut<Írquico,

vincul<1do ao Ministério

da Educação e do Desporto,

Calorina,

Potengi,

nesta Capital,

dorüvante

denominado

MAGNO

DO NASCIãlENTO

situüdo n<1Rua Brusque,

CEP: 5~.112-4~0, inscrito

CONTRATANTE,
PESSOA,

no CNI'J/MF

neste ato representado
brasileiro,

casado,

por

professor,

SL'U

n\)o2926, Conjunto

Süntü

sob o n", 1O.877.412/()00~-15,
Diretor-Ger<1l, VALDEMBERG

residente

e domiciliado

na Rua

Ismael Pereira da Silva, nQ 1756, Apto 101, Bloco E, Capim Macio, Nat<1l/RN, CEP: 59082-900, inscrito nu
CI'F/MF sob o n" 025.145.534-31, e, de outro ladn, a empresa COBEL COMÊRCIO

DE BEBIDAS LTDA ME,

estabelecid<1 nil Av, Rio Branco, n'-'247, bairro Ribeira, Natal/RN, CEP: 59.012-000, inscrita no CNPJ/MF sob ()
1"1'-'

07.842.556/0001-74, doravante

FRANCISCO

JOSÉ COELHO

357.652.244 e portador

denominada
PEIXOTO,

simplesmente
brasileiro,

CONTRATADA,

casado, emprescirio,

do RG nV 555047 SSP/R0!, residente e domiciliado

neste ato representilda
inscrito

no CI'F/MF sob o n"

na Rua Epit<1cioAndrade,

Apto 501. Bilrro Vermelho, Natal/Ri'J, CEP: 59.022-405, têm entre si como justo e avençado,
de direito, pelo que celebram,

por força do presente

instrumento,

Contrilto

resultante do Pregão Elelrôn;co

n" 07/2012 (UASG 158155), Processo Administrativo

por

nt' 1420,

na melhor forma

para prestação

de serviços,

n' 23058.012290.2012-

16, medi.:1nte as seguintes c1áusulJs e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (VASILHAME 20 LITROS)
para atender as necessidades do CÂMPUS l\!ATAL - ZONA NORTE; tudo em conformidade
com as
l'sp""cificações presentes no edit<ll e seus anexos, nos seguintes termos:

ITEM

OI

ESPECIFICAÇÕES
LICITADO

DO MATERIAL

Água Mineral (não gasosa, sem vasilhame,
oriunda de fonte hipotcrmaI. que ilpresente
laudo de análise do órg30 competente
(DI0JAL), em vasilhame
com 20 litros,
lacrado).
O fornecimento
será para o
CÃMPUS NATAL - ZONA NORTE desle
IFRN.

UNID

Garrafão 20L

QTDE

720

VALOR

TOTAL

UNIT. (R$)

(RS)

1,97

1.418,40
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CLAUSULA

SEGUNDA:

DO PREÇO

E DO PAGAMENTO

2.10 preço mensal estimado do presente contrato ê de R$ 118,20 (cento c dezoito reais e vinte centavos) e
o montante para 12 (doze) meses é de R$ 1.418,40 (um mil, quatrocentos
c dezoito reais e quarenta
centavos).
2.2 O pagamento
CLAUSULA

será efetuado em moeda corrente nacional e até o quinto dia útil do mês subsequente.

TERCEIRA:

3,1 A CONTRATADA

DA ENTREGA

deveriÍ efetuar a entrega em consonância

com o preestabelecido

em edital e seus

anexos.
CLAUSULA
QUARTA:
4.10 presente Contrato

terá a vigência de 12 (doze) meses. a contar da data de SU<lassinatura.

CLAUSULA

DA DOTACAO

QUINTA:

DA VIGENCIA

ORCAMENTARIA

5.1 A despesa previst<l neste Contrato ocorrerá a conta de cada do CÂMPUS i\!ATAL - ZO:"JA NORTE, cujJ
natureZJ da despesa será 33.90.30 relJtiva JO exercício 2012.
CLAUSULA

SEXTA: DAS OBRIGACOES

6.1 Fornecer o objeto do presente

Contrato

DA CONTRATADA

em total conformidade

com as exigências

estabelecidas

pelos

Órg30s competentes, tendo inclusive seloícôrimbo de inspeção;
6.2 Fornecer um produto que seja reconhecidamente de primeira qualidi.1de e de boa aceitaç50 no mercado,
observando-se, rigorosamente, as características, quantidades e especificações constantes nos anexos do
edital.
6,3 Fornecer quando for o caso, 0$ produtos devidamente acondicionados, de forma a protegê-los dn açno da
luz, poeira e umidade, obedecendo aos critérios adotados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas;
6.4 Responder por todos os ônus com encargos sociais, previdenciiÍrios e trabJlhistJs
decorrentes do
fornecimento do objeto do presente Contrato;
6.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidJde com as obrigaçôes por ele assumidas,
todas as condiçôes de habilitação e qualificaç30 exigidas na licitação;
6.6 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com frete, transporte, seguro e demais custos
advindos da entrega do objeto da licitação nas dependências do CONTRA TAN"TE.
CLAUSULA

SÊTIMA:

DAS OBRIGACOES

DA CONTRATANTE

7.1 A CONTRATANTE deveriÍ facilitar a entrJda dos fUllcioniÍrios da CONTRATADA pJra que a mesmJ
possn cumprir suas obrigaçôes contratuais dentro das normas estabelecidas no instrumento de contrato.
7.2 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a apresentaç50 da Nota fiscal/Fatura
devidamente atestada depois de constatado o cumprimento das obrigaçôes da CONTRATADA.
7,3 Atestar as notas fiscais/faturas, qUi.1ndo comprovado a execuç30 dos serviços, por servidor designado
pela Administração do IFRN.
7.4 Acompanhm e fiscalizar a execução do contrato por meio de representante

designado

pela autoridôde

competente do IFRN, nos termos do artigo 67 da Lei nQ 8.666/93.
7.5 NotificJr, por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais imperfeiçôes no curso de execução dos
serviços e/ou materiuis entregues em desconformidade
com o previsto em edital e anexos, fixando pmzo
para sua correção.
7.6 Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com o Contrato i.'Iser celebrado.
CLAUSULA

OITAVA:

DA FISCALlZACAO
2
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8.1 A fisc<1lizaç50 da execução deste Contrilto será exercidil por um represent<lnte
legal d.., CONTRATANTE,
a ser designado por port<lria da autoridade competente, ni'l conformidade do disposto no artigo 67, da Lei nO
8.666/93.
CLAUSULA

NOVA: DAS PENALIDADES
i.1 aplic<lção das penalidndes

91 Proceder-se-.;
(UASG

previstas no edit,,1 e ilnexos

do Pregão Eletrônico

nO 07/2012

158155).

CLAUSULA

DECIMA:

DA RESCISAO

10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, a cnteno da CONTRATANTE,
independente de notificnção judicial ou extrajudicial, nJS seguintes hipóteses:
<.1) Inobserv5ncia ou inadimplemento
de qU<1isquer cláusulas ou condiçôes do presente Contrato, bem como
de seus elementos integrantes;
b) Falência, concordata ou dissoluç50, amigável ou judicial da CONTRATADA;
c) Nas hipóteses previstas na Seção V, do Capítulo III, da Lei nQ 8.666/93.
CLÁUSULA

11.10

DÊCIMA-PRIMEIRA:

CONTRATANTE

DA PUBLICIDADE

providenciará,

no prazo legal, a public<lç50 resumida

de seus termos no Diário

Oficial da Uni50.
CLÁUSULA

DÊCIMA-SEGUNDA:

DOS DOCUMENTOS

12.1 Integram o presente instrumento,

INTEGRANTES

como se nele estivessem

transcritos,

teor consider<1-se conhecido e acatado pelas partes:
a) Edit<11do Pregão Eletrônico nU 07/2012, UASG 158155, Termo de Referência
b) Proposta

da CONTRA

TADA,

datada

CLAÚSULA

DÉCIMA-TERCEIRA

l'

documentos,

seus anexos;

- DAS ALTERAÇÕES

peln Lei nl.'8.883/94.
CONTRATUAIS

com as devidns justificativas,

conforme o nrt. 65 d<1lei 8.666/93, nos

seguintes casos:
13.1.1 Unilatemlmente pela Administração;
13.1.2 Quando houver modificação pnra melhor adequ<1ção técnica;
13.1.3 Quc:mdo necessária à modificação contrntual em decorrência de ncrêscimo ou diminuição
de seu objeto, nos limites permitidos
CLÁUSULA
DÉCIMA- QUARTA
14.1 O valor mensnl estabelecido

cujo

de 18/04/2012;

c) Norm<ls dn Lei nQ 8.666/93, com ns nlternções introduzidas

13.1 O contmto poderá ser alterado,

os seguintes

quantitntiva

por esta lei.
- DO EQUILíBRIO

ECONÔMICO-FINANCEIRO

no contrnto a ser firmado

período de doze meses.
14.2 Somente poderá haver recomposição

permanecerá

do equilíbrio econômico-financeiro,

fixo e irreajust.-lvel durante

o

nJ hipótese do Art. 65, Inciso

11,Alínea "li", dn lei 8.666/93 e suas alterilçõcs.
14.3 No caso de acontecer prorrogação contratuill por acordo entre as partes, a recomposição do equilíbrio
econômico.financeiro
dependerá de aVi.1liação e aprovação pelo CONTRATANTE, J qunl sendo acolhida
será providenciada
CLÁUSULA

J alteração mediante Termo Aditivo.

DÉCIMA-

QUINTA,

DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal de Primeira Instância. Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do
Norte _ pnra nele serem dirimidas todas ns dtlVidas e controvérsias que não encontrem solução por acordo
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entre as partes, sendo este foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I,
da Constituição Federal.
CLÁUSULA DÊCIMA-SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Termo Contratual, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado

pelas partes

contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Diretor-Geral do Cllnpus N tal - Zona Norte
CONTRATANTE

FRANCISCO JOSÉ COELHO PEIXOTO
Representante

Legal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01. Nome:
CPF:

02. Nome:
CPF:

,M~ tk tltVJlMJ.OZ5C6q.Z21~Z
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