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INSTITUTO

PROCURADORIA
Contrato
Vbto

lo.'m

nl/.

DO r.:ORTE

JURíDICA -IFRN

CONTRATO
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
N'. 066/2013PROJUlIFRN, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE - IFRN, CAMPUS JOÃO CÃMARA E A EMPRESA E
TICKET SERViÇOS SA, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO
DE
SISTEMA
INFORMATIZADO
DE
MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA DE FROTA DE VEÍCULOS DO
CAMPUS JOÃO CÃMARA.

066/2(Jl3.PROJU

06 dt' fL'VC'fl'iro dl' 2013.

~IAUldClO
D. lEI mos ~tELO
Procurador rl'dl'rill
Chefe d,ll'nx.-ur,ldori,l Jurídica do IFRN

o INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DO RIO GRANDE

DO NORTE - IFRN, CÃMPUS JOÃO CÃMARA, pessoa jurídica de direito público, de caráter
autárquico,

vinculado ao Ministério

Perímetro

Rural - João Cãmara/RN

Contribuintes

sob

CONTRATANTE,

o
neste

dél

Educação e do Desporto, situado na BR - 406 - km 73- CEP - 59.550-000. Inscrita

n"

10.877.412/0008-34,

ato

representado

por

doravante
sua

no Cadastro

denominada

diretora

geral,

Geral de

simplesmente

SÔNIA

CRISTINA

FERREIRA MAIA, brasileira, solteira, professora, portadora do CPF/MF sob o n"322.671.774-04,
residente e domiciliada
S.A, estabelecida
Barueri/SP,

na Alameda Tocantins, 125 - 20" ao 23" andares, bairro AlphaviJIe Industrial,

inscrita

simplesmente

na cidade de Natal, e, de outro lado, a Empresa TICKET SERVIÇOS
no CNPJ/MF

CONTRATADA,

Norte, Senhor EDUARDO

sob

n" 47.866.934/0001-74,

O

neste ato, representada

ANTONIO

denominada

por seu Diretor Adjunto

RIBEIRO TÁVORA,

CPF n•. 224.957.384-00, com endereço profissional

doravante

brasileiro,

de Vendas

casado, portador

na Av. das Nações Unidas, 7815, 6. andar,

Pinheiros, São Paulo/SI', tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO
23034.002120.2013-54,
CONTRATO

RESOLVEM,

DE COMUM

N'.

066/2013-PROJUlIFRN

INFORMATIZADO

DE MANUTENÇÃO

PARA

do

ACORDO,

CELEBRAR

O PRESENTE

O GERENCIAMENTO

CORRETIVA

E PREVENTIVA

N'.

DE SISTEMA
DE FROTA DE

VEÍCULOS DO CAMPUS JOÃO CÃMARA, resultante do Pregão Eletrônico SRP n'. 83/2012IFRN, o que fazem mediante os seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente instrumento
E GERENCIAMENTO
UTILIZAÇÃO
PRESTAÇÃO

DE
DE

DE UM SISTEMA
CARTÃO

SERVIÇOS

a contratação de empresa para IMPLANTAÇÃO
INFORMATIZADO

MAGNÉTICO

OU

DE GERENCIAMENTO

MICRO
DA

E INTEGRADO

COM

PROCESSADO

PARA

FROTA

DE

OFICIAIS DO IFRN, Cilmpus João Cãmara, através de sua rede de credenciados,
Contrato

n", 066/2013.I'ROJU

VEÍCULOS
incluindo:
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FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

PÚBLICO

CIÊNCIA

FEDERAL

E TECNOLOGIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692- Tirol-

DO IUO GRANDE
NatalmN

DO NORTE

CEJ': 59015-300 - silt'; www.ifrn.cdu.br

a) realização

das manutenções

b) fornecimento
serviços

preventivas

e corretivas;

de peças, equipamentos e acessórios necessários à execução dos

de manutenção;

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
2.1. As despesas

decorrentes

da celebração

do presente

instrumento

estão estimadas

num valor

global de RS 20,020,00 (vinte mil e vinte reais), do qual RS 9,420,00 (nove mil quatrocentos
vinte reais) refere-se a serviços de manutenção,
despesas

com peças automotivas,

e RS 15,600,00(quinze

mil e seiscentos

à conta do Programa

que correrão

de Trabalho

e

reais) de
PTRES nQ

062911, Fonte de recursos 0112000000, Natureza de Despesa 339030 e 309039, UGR 158367, ri
F20RLP0100P,
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS
3,1. A Taxa de Administração
estipulada

a ser paga pela CONTRATANTE

il CONTRATADA

está

no valor simbólico de R$ 0,0001.

3.2. Durante a vigência

do presente Taxa de Administração

será fixa e irreajustável.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
4,1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
podendo

ser prorrogado

por iguais e sucessivos

mediante

termos

aditivos,

até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade

e com

vantagens il Administração,

períodos

subsequentes

nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n" 8,666/93,

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento

será efetuado,

mensalmente,

crédito em conta da CONTRATADA,
controle

do

serviço,

devidamente

emissão

de Ordem

da Nota Fiscal/Fatura discriminativa

atestada

pelo

Fiscal

do

Contrato,

comprovantes

de recolhimento dos encargos sociais e, quando for

O

5.2. A Nota

Fiscal

acompanhada

ou

Fatura

Bancária

até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente

prestação dos serviços, mediante a apresentação
de

mediante

deverá

ser, obrigatoriamente,

dos encargos

sociais e obrigações

c,

para

ao da

e relatório
ainda,

dos

caso, das multas aplicadas,
das

seguintes

comprovações:

a) Recolhimento

trabalhistas

correspondentes

última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração;

ContraIo n\!. Oóó/2013.PROJU
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b) Regularidade
Cadastramento

Unificado

referido Sistema,
mencionada

fiscal, constatada

por meio de consulta

de Fornecedores

mediante

consulta

"on-line"

ao Sistema de

- SICAF, ou na impossibilidade

de acesso ao

aos sítios eletrônicos

oficiais

ou à documentação

no art. 29 da lei nO8.666/93.

5.3. O preço mensal estimado do presente contrato para gerenciamento
IFRN, Câmpus Ipanguaçu,

de frotas oficiais deste

é de RS 1.015,00 (um mil e quinze reais), e, para 12 (doze) meses, o

montante de RS 12.180,00 (doze mil e cento e oitenta reais).
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES
6.1. Cumprir todas

aS

DA CONTRATADA

exigências constantes do termo de referência, anexo I do Edital do pregão

eletrônico nO83/2012.
6.2. Realizar os serviços dentro do prazo constante do orçamento aprovado pela Administração,
sob pena de aplicação de multa estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, bem como refazer
os serviços que tenham sido entregues com defeitos ou imperfeições.
6.3. Responsabilizar-se

em relação aos seus empregados

por todas as despesas decorrentes

da

execução dos serviços, tais como: salário, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições,
indenizações, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas pelo governo.
6.4. Responsabilizar-se,

integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao IFRN oU a

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente

de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

6.5. Assumir a responsabilidade

pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;

6.6. Manter todas as condições de habilitação

e qualificação exigidas no Edital do Pregão nO

83/2012.
6.7. Levar imediatamente

ao conhecimento

da Contratante

qualquer

fato extraordinário

ou

anormal que ocorra durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, para adoção das
medidas cabíveis.
6.8. Prestar lodos os esclarecimentos

que forem solicitados

pela Contratante,

atendendo

de

imediato as reclamações a respeito da qualidade do serviço prestado.
6.9. Corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos serviços realizados.
6.10. O lFRN não aceitará,

sob nenhum

pretexto,

a transferência

de responsabilidade

da

Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
6.11. A CONTRATADA
condições

de habilitação

deverá manter, durante o período de contratação,
exigidas

na licitação, devendo

comunicar

o atendimento

das

ao CONTRATANTE

superveniência de fato impeditiva da manutenção dessi'ls condições.

Contr<lto
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CLÁUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATANTE

7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser soiicit[ldos pelos empregados
credenciados

da CONTRATADA.

7.2. Efetuar

o pagamento

estabelecidas

no Edital.

à Contratada,

de acordo

com as condições

de preço e prazo

7.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo

acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às

O

dependências da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA: DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO
8.1. O ajuste com o fornecedor
emissão da respectiva

registrado

será formalizado

Nota de Empenho,

pelo IFRN no IFRN, mediante

observadas

as disposições

a atender

todos os pedidos

contidas

no Edital do

PREGÃO ELETRÕNICO n. 83/2012.
8.2. O fornecedor

registrado

fica obrigado

efetuados

durante

a

validade desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA: DO ACOMPANHAMENTO
9.1. A execução do Contrato, nos termos

91

Q

E DA FISCALIZAÇÃO

do arl. 67 da lei n2 8.666/93, será acompanhada

e

fiscalizada por servidor designado como Representante da Adtninistração, que anotará! em
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do presente
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observ(ldos, e
(ltest(lrá (lSnotas fiscais/faturas de serviço, par(l fins de pagamento, c(lbendo-Ihes, (linda, exercer
as competências

descritas no item 16 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA.

10.1. Com fundamento

DAS PENALIDADES

nos artigos 86 e 87 da Lei n.o 8.666/93, a contratada

ficará sujeita, no caso

de (ltraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução tot(ll ou parcial da
obrigação, seln prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e a
prévia e ampla defesa! às seguintes sanções:
a) Ad vertência;
b) Multa;
c) Suspensão

temporária

do direito de licitar e contratar com o IFRN por um período

de até dois anos.
Contrato

n\!o
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SERViÇO

INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

perdurarem

reabilitação

de inidoneidade
os motivos

CIÊNCIA

determinantes

Oll

pelos prejuízos

Pública

até que seja promovida
que será concedida

resultantes

e após decorrido

a

sempre
o prazo

com base no item 3 acima.

10.2. Com fund"mento
ficará impedida

da punição

que aplicou a penalidade,

ressarcir a Administração

da sanção aplicada

DO NonTE

para licitar ou contratar com a Administração

perante a própria autoridade

que o contratado

FEDERAL

E TECNOLOGIA
DO I<IO GnANDE
Ru.1 Dr. Nilo Bt.>zt'rra Ramalho, 1692 - Tirol- Natal/I~N
CEI': 59015-300 . sil~': www.ifrn.cdu.br

d) Declaração
enquanto

PÚUlICO

no urtiga 7° da Lei nO 10.520/2002 e "rt. 28 do Decreto n.º 5.450/2005,

de licitar e contratar com a União,

será descredenciada

Estados,

Distrito

Federal ou Municípios

e

no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem

prejuízo das cominações

legais e multa a licitante que:

a) Deixar de entregar documentação
b) Presentar documentação
c) Ensejar o retardamento

exigida no edital;

falsa;
da execução

d) Falhar ou fraudar na execução

de seu objeto;

do contrato;

e) Não mantiver a propost,,;
f) Comportar-se

de modo inidôneo;

g) Fizer declaração falsa;
h) Cometer fraude fiscal.
10.3, As sanções de multa poderão
suspensão

telnporária

ser aplicadas à Licitante juntamente

com a de advertência,

para licitar c contratar com a Administração do IFRN e impedimento

de

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
10.4. As multas serão cobradas conforme demonstrado

Ocorrência
Não receber a nota de empenho.

no quadro abaixo:
Penalidades

que poderão ser "plicadas

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre
o v"lor tot,,1 empenhado.

Ensejar o retardamento

da execução do objeto.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre
o valor tot,,1 empenhado.
Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre

Não mantiver a proposta.

o valor total empenh"do.
Comportar-se

de modo inidôneo.

Multa de 10% (dez por cento) aplicad" sobre
o valor total empenhado.

Fizer declaração falsa.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre
o valor total empenhado.

Apresentar

documentação

falsa.

Multa de 10% (dez por cento) "plicada sobre
o valor total empenhado.

Cometer fraude fiscal.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre
o valor total empenhado.

ContraIo
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Inexecução total do objeto

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre
o valor total empenhado.

Inexecução parcial do objeto

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre
o valor empenho,

correspondente

a parcela

n50 executada.

Multa de 1% (um por cento), por dia de

Pelo atraso na entrega do objeto.

atraso,

aplicada

sobre o valor empenhado,

limitada a 10 dias. Após o décimo dia poderá
ser considerada

inexecuç50

total ou parcial do

objeto.
Pelo

na

atraso

substituição

do

Multa de 1°,{) (um por cento), por dia de

material

rejeitado.

atraso,

aplicada

sobre o valor etnpenhado,

limitada a 10 dias. Após o décimo dia poderá
ser considerada

inexecução total ou parcial do

objeto.
Pela reclIsa

da contratada

em substituir

o

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre
o valor total empenhado.

material rejeitado.

Atraso na execução

do objeto, onde não se

Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de

cOIl"line outra penalidade.

atraso,

aplicada

sobre o valor empenhado,

limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo
dia poderá ser considerada

inexecução

total

ou parcial do objeto.
Deixar

de

executar

qualquer

obrigação

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre

pactuada ou prevista em lei, no edital do
pregão eletrônico nO 09/2011, onde não se

o valor total empenhado.

comine outra penalidade.
10.5. Para efeito de cálculo da multa,
considerado

quando

o objeto não tiver sido empenhado,

o valor total estimado pela Administração

para contratação.

10.6. Caso a licitante não possa cumprir os prazos estipulados
dos serviços,
ocorrência

deverá apresentar justificativa
de fato superveniente,

que altere fundamentalmente

ou imprevisíveL

as condições do contratado;

por fato ou ato de terceiro reconhecido

para a prestação, total ou parcial,

por escrito, devidamente

excepcional

será

pela Administração

comprovada,

estranho

nos casos de

à vontade das partes,

e de impedimento
em documento

de sua execução
contemporâneo

a

sua ocorrência.

10.7. A solicitação de prorrogação,
encaminhada

no acordado

até o vencimento

ficando a critério do Contratante
Contraio n~.066/2013.PROJU

contendo o novo prazo de execução dos serviços, deverá ser
a sua aceitação.

do prazo de prestação

inicialmente

estipulado,
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10.8. Vencido o prazo proposto, desde que aceito pela Administração,
total

parcialmente,

Oll

o Contratante

sem prestação do serviço,

à Contratada comunicando-lhe

oficiará

a data-liluite

para a

regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á inadimplência, sendo-lhe
aplicadas

as sanções cabíveis por atraso e inexecução

10.9. As multas devidas
deduzidos

do objeto.

e/oll prejuízos causados ao Contratante pela Contratada serão

dos valores a serem pagos ou recolhidos

mediante

CRU em favor do IFRN - ou

cobrados judicialmente.
10.10. A Contratada
05 (cinco)

dias

estabelecida

inadimplente

úteis,

após

que não tiver valores a receber do Contratante

a notificação

oficial,

para

recolhimento

das sanções relacionadas

regular processo

mediante

administrativo,

neste instrumento

o qual se garantirá o contraditório

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO ACOMPANHAMENTO
11.1, A execução do Contrato, nos termos
registro

multa,

O

prazo de

na forma

no item anterior.

10.11. A aplicação de quaisquer

fiscalizada

da

tcrá

por servidor
próprio,

designado

todas

as ocorrências

atestará as notas fiscais/faturas

de

e a ampla defesa.

E DA FISCALIZAÇÃO

do art. 67 da lei nO8.666/93, será acompanhada

Representante

relacionadas

da Administração,

com a execução

o que for necessário à regularização

contrato, determinando
as competências

como

li ]O

será precedida

que anotará,

do objeto

e
em

do presente

das faltas ou defeitos observados,

de serviço, para fins de pagamento,

cabendo-lhes,

e

ainda, exercer

descritas no item 16 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA: DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1. A CONTRATADA
prazo

de

prestará garantia no valor de R$ 304,50 (trezentos e quatro reais), no

05 (cinco)

correspondente

dias

úteis,

contados

da

data

de

assinatura

deste

instrumento,

ao percentual dc 2.5°,{,(dois e meio por cento) do valor global do CONTRATO,

em uma das modalidades

definidas no

12.2. A CONTRATANTE

li 1° do

fica autorizada

art. 56, da Lei nO8.666/93.

a utilizar a garantia

para corrigir imperfeições

na

execução do objeto deste CONTRA TO ou para reparar danos decorrentes

da ação ou omissão

da CONTRATADA,

qualquer

resultante

ou de seu preposto,

ou decorrente

12.3. A autorização

ou, ainda,

para satisfazer

obrigação

de suas ações ou OInissões.

contida

na subcláusula

anterior é extensiva

aos casos de multas aplicadas

depois de esgotado o prazo recursal.
12.4. A CONTRATADA

se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da

garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.

Cnntr.1to
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DO NORTE

12.5. A garantia prestada será retida definitivamente, integral ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisão por culpa da CONTRATADA,

sem prejuízo das penalidades

cabíveis.

12.6. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação
de prejuízos

causados

il CONTRATANTE

ou a terceiros,

na execução

do objeto deste

CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO
13.1. O

presente

CONTRATANTE,

Contrato

poderá

independente

de

ser

rescindido,

notificação

de

judicial

pleno

direito,

a

ou extrajudicial,

critério

nas

da

seguintes

hipóteses:
a) Inobservância
Contrato, bem

Como

ou inadimplemento

de quaisquer cláusulas ou condições do presente

de seus elementos integrantes;

b) Falência, concordata ou dissolução, amigável ou judicial da CONTRATADA;
c) Nas hipóteses previstas na Seção V, do Capítulo I1I, da Lei nO8.666/93.
13.2. A rescisão determinada

por ato unilateral da Administraç50

acarreta as seguintes

consequências: assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que encontrar;
ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos,

material e pessoal empregados na

execução do contrato; execução da garantia contratual para ressarcimento à Administração, e
dos valores das multas e indenizações

a ela devidos;

retenção dos créditos decorrentes

do

contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
13.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, serão assegurados o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada
prazo

a instrução

de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar

possibilidade

de o CONTRATANTE

inicial, a CONTRATADA

e produzir

adotar, motivadamente,

provas,

providências

terá o

sem prejuízo

da

acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICIDADE

14.1. De conformidade

com

O

disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei nO8.666/93, o

presente Contrato será publicado na forma de extrato, no Diário Oficial da União.
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁ VEL E DA VINCULAÇÃO

AO

EDITAL
15.1. O presente contrato fundamenta-se

nas Leis nO 10.520/2002 e nO8.666/1993, no Decreto nO

5.450/2005, Decreto nO3.555/2000, Decreto nO6.204/2007, Lei Complementar
nO 2.271/1997, e na Instrução Normativa
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04/2009/MPOG/SL TI, e demais legislações correlatas, e vincula-se ao edital e anexos do Pregão
Eletrônico SRP n'. 83/2012-IFRN, constante do processo 23421.016949,2012-18, bem como à
proposta do CONTRATADO,
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO
16.1. Fica eleito o foro do lFRN de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado do Rio
Grande do Norte - para nele serem dirimidils todas as dúvidas
encontrem

solução

por

acordo

entre

as partes,

sendo

este

e controvérsias

que não

foro irrenunciável

pela

CONTRATANTE, diante do que dispõe o arl. 109, inciso I, da Constituição Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. 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.

João Câmara/RN,

[fi

de

de 2013.

~'e.-EIRA MAIA

TESTEMUNHAS:
O1.Nome:~
CPF.

&

o.!l6f12'ffr- S'S-

/j/vAo
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Mv~Nome:
CPF.' __

-<>n_r't~

pai, C a I<. Aonda
CPF:336311,198,36
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