MUNICIPIO DE RIO LARGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL – CEP 57.100.000
Fone: (82) 3261-5430- CNPJ: 12.200.168/0001-20

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017
TERMO DE CONTRATO nº 08/2017
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O
MUNICÍPIO DE RIO LARGO, E DO OUTRO A
EMPRESA
PRINTPAGE
PRODUTOS
E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI-EPP
PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO
1 – CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO LARGO/AL, pessoa jurídica de direito
público, com CNPJ 12.200.168/0001 – 20, com sede na Avenida Presidente Fernando
Collor de Melo, s/n, CEP 57100-000, por intermédio de seu Prefeito Municipal, o Sr.
GILBERTO GONÇALVES DA SILVA, inscrito no RG. n° 491702 SSP/AL, CPF / MF
sob o n.º 321.736.604-20, residente e domiciliado neste Município, doravante
denominado CONTRATANTE.
2 – INTERVENIENTE: SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de
Direito Público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.615.319/000148, com sede
administrativa na Rua Vereador Jarbas Januário de Oliveira, nº137, Bairro: Centro, no
município de Rio Largo, Alagoas, representado neste ato pela Secretária Municipal de
Educação, Sr. EDUARDO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, inscrito
no e CPF/MF sob nº 072.290.914-46, e RG nº 2098792 SSP/AL, domiciliada na cidade
de Rio Largo/AL, doravante denominado INTERVENIENTE.
3 – CONTRATADA: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
EIRELLI-EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº
09.392.052/0001-25, com sede na Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº10, CEP
57038-635, email: comercial@printpage.com.br, Maceió, Alagoas, representado neste
ato pelo seu representante legal, Sr. THYAGO FARIAS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro,
analista de sistema, inscrito no e CPF/MF sob nº 060.101.514-22, e RG nº
2003007000914 SSP/AL, domiciliada na cidade de Maceió/AL, doravante denominado
CONTRATADO.
4 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do
procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 15/2017, tipo
menor preço, sob o critério de menor valor Global.
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Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores.
Passam a fazer parte integrante deste instrumento como se transcrito fossem o Processo
Administrativo com todas as instruções e documentos, e o Edital complementando o
presente contrato para todos os fins de direito obrigando as partes em todos os seus
termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar
este instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem
por objeto a prestação de serviços locação de maquinas funcionais, destinados às
Secretarias deste município, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do
Pregão presencial nº 04/2017, no termo de referência, e na proposta nele vencedora, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO – DOS SERVIÇOS - Os serviços serão prestados de forma direta
e contínua, incluindo toda assistência técnica necessária, reposição de peças e todo
material de consumo, exceto papel, bem como demais exceções previstas no termo de
referência, bem como a prestação de manutenção preventiva e corretiva, tudo por conta e
responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem
o seu valor global estimado em R$ 23.520,00(vinte e três mil, quinhentos e vinte reais),
em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA, abaixo descrita:

Item

Especificações do objeto

Quant
idade

01

Locação de máquinas multifuncionais
com
funções
de
impressão,
digitalização, cópia e fax. Processador
600 MHz. Funções adicionais Botão
eco e Impressão segura. Memória: 256
MB. Conexão: Hi- speed, UBS 2.0,
Ethernet Base TX. Memória de

07

Marca /
Modelo

SANS
UNG

Franquia
Mensal

Valor
Mensal
Unitário
p/
Equipame
nto

Valor
Mensal

Valor
Anual

21.825

R$ 280,00

R$
1.960,00

R$
23.520,00

PROCESSO 0313-004/2017
PP-015/2017
LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS

MUNICIPIO DE RIO LARGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL – CEP 57.100.000
Fone: (82) 3261-5430- CNPJ: 12.200.168/0001-20
armazenamento 4GB. Consumo de
energia: 700 W Imprimindo, 10 W
Pronta, 1,1 W Desligada. Nível de
Ruído: 57 dBA Impressão, 58 dBA
cópia, 26 dBA em espera. Ciclo
100.000 páginas. Painel de LCD 4
Linhas. Digitalização: Velocidade 24
ipm, Compatibilidade TWAIN, WIA
padrão, Método de digitalização CIS
Colorido, Resolução Óptica 1200 x
1200 dpi, Resolução melhorada 4.800
x 4.800, Destino de digitalização:
computador pessoal, e-mail, FTP,
SMB, USB. Impressão: Velocidade de
40ppm em A4, 1º impressão: 6,5
segundos, resolução de 1.200 x 1200
dpi. Linguagem: SPL, PCL6, IBM,
PCL5e, EPSON, PDF, PostSCRIPT3,
ProPrinter . Impressão duplex.
Operacional compatível Windows 8,
7, Vista, XP, 2008R2, 2008, 2003,
Mac OS X 10.5 – 10.8 Diversos
Linux, Unix. Fax: Velocidade 33,6
Kbps, Resolução 203 x 98 dpi padrão,
203 x 196dpi foto fina, 300 x 300dpi
super fina, 200 x 200dpi colorida.
Compatível com ITU – TG3, ECM.
Memória 6 MB, 500 páginas.
Marcação
automática:
200
localização.
Funções:
nenhuma
marcação
gancho,
rediscagem
automática, envio múltiplo, envio
atrasado,
fax
encaminhamento,
transmissão de 209 localizações.
Cópia: velocidade 40 com em A4, 1ª
cópia em 10 segundos, resolução 600
x 600 dpi. Redução/ ampliação: 25400% cilindro, 25400% alimentador
automático de documentos (ADF).
Cópias Múltiplas: 1 – 99 páginas.
Duplex. Recursos de Cópias: ID, 2-up,
4-up, Cópias, Auto ajuste

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para
menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe
este contrato.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos
pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para
execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os
recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município:
Órgão: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade:
07.71 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional programática:
10.301.0004
Atividade:
6.013 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.00.00.00.00.0040 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA
Código Reduzido:
000062
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE E EFICÁCIA - Este
Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de 12(doze) meses, contados da
data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando
as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art.
57, da Lei nº 8.666, de 1993. I - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual. II - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de
termo aditivo. III – Os itens do contrato que não se enquadrem como serviços
continuados, não poderão ser prorrogados além do limite da vigência da ata de registro
de preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- DA PUBLICAÇÃO: A publicação do extrato do contrato,
ou de seus eventuais aditamentos, na imprensa oficial, será providenciada e custeada pela
Administração e ocorrerá no prazo de vinte dias da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: A execução deste
contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo
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54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO ACOMPANHAMENTO: A execução do contrato será
acompanhada e fiscalizada por representante formalmente designado pelo
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização será exercida no
interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DA REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS: O CONTRATANTE
se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo
com este contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A
CONTRATADA, além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93,
obriga-se a cumprir todas as disposições constantes do termo de referência.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Além das
obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações do
CONTRATANTE:
I - Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e
documentar as ocorrências havidas;
II - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados;
III - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial, na aplicação de sanções e alterações do mesmo;
IV - Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;
V - Atestar nas Notas Fiscais/Faturas relativas à efetiva prestação dos serviços, bem
como efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme Contrato;
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VI - Disponibilizar local adequado para instalação dos equipamentos e proporcionar os
meios ao seu alcance para a execução dos serviços a cargo da CONTRATADA;
VII - Estimular a melhoria da qualidade, o aumento da produtividade e a preservação do
meio ambiente;
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: O pagamento da fatura será efetuado no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à apresentação da(s)
Nota(s) Fiscal(is) com a efetiva prestação dos serviços e posterior recebimento atestado
por responsável pelo setor competente do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É condição indispensável para efetivação de cada
pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura os comprovantes
de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A critério da Administração poderão ser utilizados os
pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros
ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora
tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.
PARÁGRAFO QUARTO: Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra
circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento
sustado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias;
PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário
na conta corrente da CONTRATADA, indicada na proposta de preços, devendo para isto
ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em
que deverá ser efetuado o crédito.
PARÁGRAFO SEXTO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das
respectivas folhas de medição que conterão o visto da fiscalização.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo
provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com
a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido
entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a
legislação específica.
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PARÁGRAFO OITAVA: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição
contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão
retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes
neste contrato.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou execução
imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a
CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará
sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:
I - Advertência;
II – Multa de:
a) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso no prazo
contratual de instalação e disponibilização das fotocopiadoras, e limitado a 10% do
mesmo valor, por ocorrência, independentemente das demais sanções cabíveis;
b) 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor mensal contratado por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas outras alíneas deste inciso, e
aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis;
c) 10% (dez por cento) do valor total mensal do contrato, pela recusa em corrigir ou
substituir qualquer serviço ou máquina rejeitados (na fase de recebimento) ou com defeito
(durante o contrato), caracterizando-se a recusa, caso a correção ou substituição não se
efetivarem nos prazos definidos, independentemente das demais sanções cabíveis;
d) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no exercício, no caso de sua
rescisão por ato unilateral da administração, motivado por culpa da CONTRATADA,
garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a dois anos;
IV - 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 autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação da sanção prevista nos incisos III e IV poderá
ser aplicada juntamente a sanção do inciso II desta Cláusula, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No processo de aplicação da sanção administrativa é
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso
das sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula, em que o prazo para defesa
prévia será de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As penalidades serão obrigatoriamente registradas
Cadastro Municipal de Fornecedores e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá
ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no
contrato e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO QUARTO: O valor das multas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da notificação. Caso não seja pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser automaticamente
extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração,
sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de
parte da(s) obra(s) que estiver(em) efetivamente executada(s), ocorrendo quaisquer das
seguintes hipóteses:
a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da
CONTRATADA;
d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização
escrita da Administração;
e) Por imperícia ou negligência, quando da execução dos serviços, devidamente
comprovada;
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f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas,
técnicas;
g) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.
PARÁGRAFO ÚNICO: Por quaisquer das causas supramencionadas, a
CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos
decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo
acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples
apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro da
cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões
oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com
exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas.
Rio Largo, 11 de maio de 2017.

Gilberto Gonçalves da Silva
Prefeito
CONTRATANTE

EDUARDO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde
INTERVENIENTE

THYAGO FARIAS NOGUEIRA
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
___________________________________ CPF/MF Nº_________________________
___________________________________ CPF/MF Nº_________________________
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