
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

Termo de Contrato - n. 00212016/PROGER/IPAM 

ourttt:tçno de prestação de serviços continuados tio 
rumo de leprografili, dispoitibdidade de iflOt]tuiiíi 

operador, incluindo manutenção preventiva e cO]iC:tivii.. 

fornecimento de papei tomer e demais supri isentos para o 
perfeito funcionamento do equipamento, que firma  entre si 
o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Município de Porto Velho - RO e, do outro lado à 
empresa Roudon print Copiadoras de Rondônia El RE Li-

EPE, para os fins que especil!ca]n. 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA Dos SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM, Autarquia Municipal instituída como Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 34.481.804/0001-71, com 
sede à Rua Dr. Antônio Lourenço Pereira Lima, n.° 2760 Bairro Embratel, Porto Velho - 
RO, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Sr, JOSE CARLOS COIJRI. portadei 
do ucduta de 'deutida& 	3 51.454 SP-M`(i e insci ito au v i 1 	a n 1 i 	 14 

CONTRATADA: RONDONPRINT COPIADORAS DE RONDÔNIA EIRELI EPP, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n. 84.654.276/0001-83, com sede à 
Rua Prudente de Morais, n°. 1763, Bairro Areal, Porto Velho/RO, neste ato representado pelo 
seu representante legal. Sr. GERALDO DE FONTE RANCJEL, portador do RO n. 050.482 

SP/ \ 	inscrito no E P1 sob n 032 180 722 1 

As Portes acima qual it:eadas resot\•a±m Lei-,orarr o presente CONTRAI 'O que tem 
finalidade estabelecer os direitos e obrigações de ambas as partes, durante a sou vigôtacia. tudo 
de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei a.° 8.666/93 e suas alterações, nos 
termos do que consta do processo administrativo n, 2434/2014, mediante cláusulas e 
condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Do Obje.to 
Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviços no corno de reprugro ia. 
realização de reprodução de cópias em cores, encadernação do tipo espiral, impressão 
xerográfica, emissão de fotocópias monocromáticas, impressões em preto e branco e 
acabamentos afins, com disponibilização de equipamentos eletrônicos (copiadoras 
monocromáticas/impressoras multifuncionais monocromáticas digitais em rede), acessórios, 
material de suprimento e ruão de obra especializada para operação desse equipameuto 
(copiadora ruo uocrotnJttica). visando atender as necessidades da CON'i'RATA NTE. tu La ua:i 
disposta no Edital de Li ei taç ito e seus auexos que i'ecedeu t presente coo 

Parágrafo Único -- Integram o presente instrumento, como parte dele tr1dissociúvel. (as 
seguintes documentos: 

a) Edital de Pregão Eletrônico o. 12/2015. Os. 260 a 320: 

h) Termo de Reibnâneia o. 020/2015. lis. 142 a 177; 
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c) Proposta da Contratada, fis. 627 a 633, 696 a 703 

d) Parecer da Auditoria n. 41/2016, datado de 13.01.2016. fis. 98 a 99 

e) Parecer n. 1 162/2015/PROGERIIPAM, Os. 322 a 330: 

f) Processo Administrativo a. 2434/2014; 

Cláusula Segunda - Do Local, Prazo, Regime de Execução e Entrega dos Serviços: 
Os serviços serão realizados no município de Porto Velho, na sede do IPAM e nas condições 
previstas no Edital e seus Anexos, em especial no Termo de Referência, em local 
disponibilizado pelo CONTRATANTE para instalação e funcionamento dos equipamentos. 
estoque de materiais e insumos, e alocação do funcionário da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro: Os serviços de operação do posto de reprografia a ser instalado no 
âmbito do IPAM serão realizados pelo período de 06 (seis) horas diárias, podendo ser alterado 
para 08 (oito) horas, limitado em todo caso a 44 horas semanais, na forma da legislação 
aplicável nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, devendo ser executados pela 
CONTRATADA, por meio de profissional qualificado e oficialmente apresentado à 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo: Todas as solicitações de serviços deverão ser atendidas nos prazos 
estabelecidos, podendo ser prorrogados somente por motivo justificado e com a anuência da 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA utilizará máquinas cujas peças. componentes, 
acessórios e materiais estejam disponíveis (ou em linha de fabricação) no mercado. para 
imediato atendimento aos chamados para reparo técnico. Em caso dc substituição de máquina 
com defeito, a empresa instalará máquina igual, ou superior, sem ônus adicional par ,  o 
CONTRATANTE, em substituição a que houver sido retirada para conserto, de forma 
imediata. 

Pará grafo Quarto: Para a realização dos serviços, a CONTRATADA fornecerá máquinas 
novas (primeiro uso) ou semi-novas. em bom estado de conservação e ful]eionamento, com 
garantia de qualidade das cópias, hera como utilizará insumos ema tertaisde boa rivalidade 
para o perfeito fonc.ionamento das máquinas e na quantidade necessária oara sr o rir as 
demandas no prazo estabelecido, sem ônus adicional para o CONTRATANTE: 

Parágrafo Quinto: A instalação e movimentação dos equipamentos, peças para manutenção 
corretiva ou preventiva, bem como o transporte para o local de instalação será de total 
responsabilidade da contratada, sem qualquer õnus para o CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto: A retirada e movimentação de qualquer equipamento ou insumo das 
instalações do CONTRATANTE pela contratada, ainda de propriedade dela, deverá ser 
previamente autorizada em docunentação apropriada, conforme normas internas da 
Instituição. 

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA obrigatoriamente prestará assistência técnica e 
manutenção dos equipamentos ofertados, que poderá ser efetuada diretamente ou por meio rir-  
terceiros, sendo em ambos os casos por intermédio de técnico com e .aeclaii/acáo 1 

equipamentos. 
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Parágrafo Oitavo: A CONTRATADA efetuará regularmente manutenção preventiva dos 
equipamentos independentemente de solicitação do CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono: A CONTRATADA deverá solucionar problemas apresentados nos 
equipamentos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Sendo este prazo extrapolado. a 
empresa deverá substituir o equipamento imediatamente, observando as especificações 
mínimas exigidas, para que não haja interrupção na prestação dos serviços. 

Parágrafo Décimo: A CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, deverá 
providenciar a substituição de equipamento que apresentar quantidade cxcessYa de dcteitos e 
manutenções, ocasionando atrasos e prejuízos aos serviços. 

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA será responsável por manter os 
equipamentos sempre providos de suprimentos e em condições de pleno funcionamento e 
máxima qualidade, de forma a atender as demandas estimadas constantes destas 
especificações técnicas. 

Parágrafo Décimo Segundo: Em caso de falhas ou interrupções da prestação dos serviços, 
independente do que houver lhe dado causa, o CONTRATANTE se reserva o direito de 
utilizar qualquer outra empresa que ofereça o mesmo serviço. 

Parágrafo Décimo Terceiro: Os equipamentos disponibilizados deverão ser operados. 
exclusivamente, por ifincionário da CONTRATADA, que se utilizará de mão de obra 
especializada e habilitada a manter as máquinas adequadamente ajustadas e em perlèito estado 
de conservação e funcionamento. 

Parágrafo Décimo Quarto: A CONTRATADA realizará a imediata substituição do 
funcionário que, a critério do CONTRATANTE, não esteja habilitado à execução dos 
serviços nas condições estabelecidas no CONTRATO ou em razão de faltas. férias, descansos 
semanais e outros da espécie, ou em caso de ser considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares da Instituição, sem ônus adicionais. 

Parágrafo Décimo Quinto; O funcionário responsável pela execução dos serviços entrará e 
permanecerá nas dependências do CONTRATANTE devidamente identificado com crachá e 

í uniforme, devendo, ainda, cumprir todas as normas internas de segurança da Instituição às 
quais lhe devem ser repassadas por seu empregador (preposto ou representante da 
CONTRATADA). 

Parágrafo Décimo Sexto: O funcionário alocado pela CONTRATADA realizará, dentre 
outros serviços que estejam afetos ao objeto contratado e com mesmo nível de complexidade, 
os seguintes procedimentos: 

a) 	desmontar e montar documentos entregues à reprodução: 

h) 	seqüen ciar orei cria (1:mente as cópias produzidas; 

C) 	obedecer prazos preestabelecidos para execução dos trabalhos; 

Rua Dr. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Embrateh CEP 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA Dos SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM UM 

d) 	manusear com cuidado e zelo documentos. mantendo a organização do ambiente e 

demais atos inerentes, de modo a não misturar, perder ou dar destino ignorado à documentos e 

processos que lhe forem entregues. 

Parágrafo Décimo Sétimo: A CONTRATADA manterá preposto, aceito pelo 
CONTRATANTE, durante o período de vigência do CONTRATO, para representá-la 
administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante 
declaração, onde deverá constar o nome completo. n°. do CPF e do documento de tõentidade. 
além dos dados relacionados à sua qualificação proflssionui. 

Parágrafo Décimo Oitavo: O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito 
pela Administração do CONTRATANTE, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão 
logo seja firmado o CONTRATO, para assinar, juntamente com o servidor designado para 
esse fim, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes a execução do presente 
instrumento. 

Parágrafo Décimo Nono: O preposto deverá estar apto a: 

a) esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados; 
b) responder pela supervisão administrativa e técnica do trabalho, incluindo pessoal. 
equipamentos e acessórios. insumos e suprimentos; 
e) responder por todos os serviços executados e cai execução; 

d) responder pelo cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Parágrafo Vigésimo: A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de 
acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 
Internas e de Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho, 

Parágrafo Vigésimo Primeiro: Por motivo de segurança e sigilo das informações, os 
serviços em andamento ou concluídos deverão permanecer com a face copiada virada para 
baixo ou cobertos, até a entrega à unidade solicitante. 

Parágrafo Vigésimo Segundo: O CONTRATANTE, por meio de seus membros e 
servidores, emitirá e encaminhará à CONTRATADA Solicitação de Serviço (requisição). A 
CONTRATADA executará o serviço e fará a entrega, mediante recibo., ao requisitante ou 
pessoa por ele designada, cuja requisição que poderá ser impressa ou eletrônica e constará no 
mínimo o seguinte: 

a) repartição requisitante; 

h) tipo de cópia; 
e) descrição sucinta dos originais; 

d) quantidade de cópias: 
e) valor unitário; 

f) valor total; 

g) data da requisição; 

h) assinatura e carimbo do requisitante; 

Rua Dr. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Embratel. CEP 76.820-810.. 	to Velho-RO 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO IPAM 

i) visto e carimbo do chefe imediato do requisitante. 

Parágrafo Vigésimo Terceiro: Os serviços que ensejarem dúvidas quanto à autenticidade do 
solicitante e/ou sua vinculação com as atividades do CONTRATANTE somente poderão ser 
executados depois de autorizados pelo fiscal do contrato. 

Parágrafo Vigésimo Quarto: A CONTRATADA emitirá mensalmente um relatório 
detalhado dos serviços realizados, separando os totais por tipo de serviço e custos associados. 
No relatório mensal constará o valor dos contadores automáticos das máquinas de 
impressão/reprografia, consubstanciando a quantidade de cópias ou impressões feitas. 

Parágrafo Vigésimo Quinto: A CONTRATADA apresentará ainda, relatórios de 
desempenho ou pesquisa de índice de satisfação de usuários mediante solicitação do 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Vigésimo Sexto: A CONTRATADA será responsável pelo dimensionamento dos 
recursos humanos e materiais necessários à boa execução dos serviços. 

Parágrafo Vigésimo Sétimo: A CONTRATADA poderá realizar serviços de fotocópias 
junto a integrantes do CONTRATANTE e outros, ficando responsável por todo o 
procedimento e problemas que possam acarretar, bem como recebimento dos valores cobrados 
para tal realização. 

Cláusula Terceira - Dos Precos contratados: 
O valor global estimado para a presente contratação será de R$ 88.296,92 (Oitenta e oito mil, 
duzentos e noventa e seis reais, noventa e dois centavos), para o período de contratação, ou 
seja, 12 (doze) meses. 

Parágrafo Primeiro: Os valores a serem pagos mensalmente deverão ser apurados de acordo 
com os valores unitários descritos em sua proposta e conforme consta da tabela abaixo: 

Quantidade Valor 
Valor Total 

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO anual unitário 
__________ ________  estimada (RS) 
ITEM 01 

Serviço 	de 	rcproduçtio 	de 	cópias 	simples 
coloridas - tamanho A4 

720 2.00 	1,440,00  

01 
- 	. 

Reprodução 	oc 
Servico 	de 	recrodoçáo de cópias 	(frente 	e 

i verso) 	- tamanho A4 _coloridas 
20 

1 	
-- 	 - 
179 	a.,4,hO 

em copia 	cores - . 
Serviço de reprodução de copias ampliada 
coloridas - tamanho Ai 

120 5,00 	600.00 

TOTAL 960  2.374,80 
ITEM 02  

Encadernação 	do 	tipo 	espiral 	com 	capa 1, 
plástica  até 100 folhas  

10 300 36000 

Encadernação 	do 
Encndcniaçáo 	do 	tipo 	esoirni 	com 	Lapa 

25 4,00 100.00 
02 plastica de 101 a 200 tolhas 

tipo espiral 
Encadernação 	do 	tipo 	espiral 	com 	capa 7 
plástica de 201 a400 folhas ________  

ITEM 03  
03 	lmoográfica por metro linear  	BmenÜI ±-------231,00 
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tIIMiNtIYl 

Serviço 	de 	impressão 
simples monocromáticas - 195.0001) 0,13 25.350,00 
tamanhoA4  
Serviço 	d e 	i m r pessão 
(frente 	e 	verso) 8.400 0.24 1 	2.016,00 no nocrom at tens 	- 

tamanho A4 
04 (quatro) Serviço de reprodução de 
Impressoras cópias simples 

11.400;: 0,24 2.736.00 multifuncionai m 	m onocroaticas 	- 

digitais tamanho A4  
moiioeromátic Serviço de reprodução de 
as em rede cópias 	(frente 	e 	verso) 

3.600 	Z 0.24 864.00 moa ocro mao caS 	- / 

tamanho A4 
Por tratar de serviços que não acarretam 

Fotocopias 	com ônus 	para 	a 	Contratante. 	As 

04 dsponibilizaçao de Serviços de escaneamento di°italizaçoes 	não serao cobradas 	nem 

equipamentos computadas 	no 	relatório 	mensal 	de 
serviços. 

Serviço de reprodução de 

0' 	(tini',]'; 
opns 	s1n pIc 127.200' 1 1 0,16 	20 32 00 

Copiadora 
monocromal tens 
tamanho A4 

monocromatie 
Serviço de reprodução de 

. 	 -  

a em rede (com 
mão de obra) copias 	(frente 	e 	verso) 

monocromaticas 	
- 

l4.400,:, Lã 0,19 	2.736,00 

tamanho A'l 
.1 

funcionário 	alocado 	ao 
1 contrato (custo total anula 

com 	mão de 	obra para 
Mão de Obra operar 	o 	equipamento 1 2.589,76 	1 	1.077,12 

estipulado 	na 	proposta 
conforme 	consta 	dos 
autos) 

TOTAL 360.000  
Valor dos serviços (RS): 	 j_ 88.296,92 

Valor total dos serviços por extenso: 	Oitenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais. noventa e dois 

Parágrafo Segundo: O valor global contratado, conforme previsto nesta cláusula é 
meramente estimativo e somente serão pagos os serviços efetivamente prestados e recebidos 
no período de referencia (mês), considerando-se em todo caso os valores unitários ora 
pactuados, conforme consta do §1° desta cláusula, ficando desde já vedado o paaamento 
antecipado ou pela mera disponibilidade, à exceção da mão de obra, que terá valor fixo 
mensal, conForme detalhado acima e demonstrado na planilha da proposta da 
CONTRATADA. 

Cláusula Ouarta - Do Pagamento: 
A CONTRATADA emitirá e entregará a nota fiscal/fatura, mensalmente, juntamente com o 
demonstrativo da quantidade diária e total de fotocópias emitidas no mós, até o 5° dia útil do 
mês subseqüente, para pagamento. Esses dados serão comprovados medianteaferiçfio dos 
dados com as Solicitações de Serviço e/ou requisições e análise dos eont4ores das máquinas 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICíPIO DEPORTO VELHO - IPAM 

pela fiscalização do contrato. A CONTRATADA deverá encaminhar junto com a Nota 
Fiscal, para fins de pagamento, as certidões de regularidade fiscal exigidas para tanto. 

Parágrafo Primeiro: No texto da Nota Fiscal / Fatura deverão constar, obrigatoriamente as 
seguintes referências: 

a) O objeto da prestação do serviço; 

b) O número do processo que deu origem á contratação e, 

c) Número da conta e agência bancário do beneficiário. 

Parágrafo Segundo: As Ibturas/notas fiscais, uma vez certificadas pelo fiscal do contraio, 
serão pagas mediante depósito bancário na conta -corrente indicada pela contratada cm sua 
proposta. 

- 	Parágrafo Terceiro: O faturamento será em função dos serviços efetivamente prestados 
durante o mês de competência, baseado no valor unitário do serviço, obedecendo à demanda 
de cópias e impressões. 

Parágrafo Quarto: Para efeito da primeira medição, caso o início da prestação dos serviços 
não ocorra no primeiro dia do mês, o primeiro pagamento será feito considerando a 
proporcionalidade da demanda mensal com o número de dias da prestação dos serviços 
naquele mês, inclusive para a mão de obra e a locação dos equipamentos. 

Parágrafo Quinto: Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento. a 
CONTRATANTE fica obrigada a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do 
adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM= 1 x N x VP 
Onde: 

EM: Encargos moratórios; 

N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso; 
1: Índice de compensação financeira = 0,000 16438, assim, apurado: 

1= 	1 	1= 	6/100 	1=0.00016438 
365 	 365 

Parágrafo Sexto: Caso a data de pagamento recaia cm sábado, domingo ou icriado.. O 

vencimento fica automaticamente prorrogado para o dia útil posterior, sem quaisquer encargos 
adicionais ao CONTRATANTE. 

Parágrafo Sétimo: Se as faturas/notas fiscais forem apresentadas em desacordo ao que exige 
a presente cláusula ou com irregularidades, o prazo para pagamento ficará suspenso, até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias a sua regularização formal. 
não implicando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 
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Parágrafo Oitavo: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 
qualquer obrigação documental ou financeira, inclusive a entrega da garantia contratual, sem 
que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária. 

Parágrafo Nono: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 
de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

Parágrafo Décimo: O pagamento será efetuado mediante cumprimento do objeto deste 
contrato, com a regular liquidação da despesa, devendo ser apresentado mensalmente pela 
Contratada, junto à Nota Fiscal os seguintes documentos: 

a) Comprovante de pagamento de salários e encargos sociais relativos ao mês de 
referência para o pagamento, com relação à mão-de-obra vinculada ao contrato; 

b) Cópia dos Comprovantes de Recolhimento dos encargos trabalhistas e fiscais devidos 
em razão do presente contrato; 

e) Cópia dos comprovantes de pagamento dos salários, vencimentos e demais verbas 
trabalhistas constantes das planilhas de composição de custos unitários que 
compuseram a proposta da contratada; 

d) Certidões de Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista (Certidões Negativas ou 
Positivas com efeito de Negativa junto à União, Estado e Municípios, bem como. o 
INSS, FGTS e CND), relativas ao mês de referencia da Nota Fiscal; 

Parágrafo Décimo Primeiro: Não serão devidos encargos, juros de mora ou qualquer outra 
atualização monetária ao valor inicial da Nota Fiscal, quando o atraso no pagamento tenha 
sido motivado por culpa exclusiva da contratada. 

Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos consignados 
CONTRATANTE pela Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Velho, conforme 
dotação orçamentária abaixo: 

Programa: Fundo de Assistência à Saúde - Unidade: 12 IPAM - Projeto Atividade: 
07.12.10.122.007.2.001 - Administração da Unidade - Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte: 105 - Recursos do 
Tesouro - Ações e Serviços. 

Parágrafo Único: As despesas para o exercício subseqüente e, por ocasião das prom rogações. 
do presente contrato estarão submetidas à dotação orçamentária própria prevista para 
atendimento à presente finalidade, correndo à conta dos recursos consignados a 
CONTRATANTE pela Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Velho 
correspondente— 7 

Cláusula Sexta - Da Vigência Contratual e início da cxecuciio dos servicos 

Rua Dr. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Embratel. CEP 76.820-810. 	V&ho-RO 	8 
www.ipam.ro.gov.br  

/ 



ip m
ÍNSTTUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNiCtPCO DE PORTO VELHO - tPAM 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses e terá início na data dc sua 
assinatura, podendo ser prorrogado no exclusivo interesse da Adminisu'aç ão. desde que aceito 
pelas partes e demonstrada a manutenção da vantanios:dudc da cor trutação para a 
Administração Pública, limitado em todo caso a 60 (sessenta) meses, conforme previsto no 
aa 57, inciso TI da Lei n. 8666/1993. 

Cláusula Sétima - Do Reajuste e da Repactuação Contratual: 
O presente contrato admitirá, na forma da Lei e conforme estabelecido abaixo, a repactuação 
do custo da mão de obra alocada ao contrato e reaj ustc dos valores dos serviços contratados, 
confbi-me estabelecido neste instrumento. 

Parágrafo Primeiro: Os valores ora pactuados serão irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) 
meses, contados na forma da legislação aplicável, para os serviços listados abaixo: 

SERVI 
01 	Reprodução dc cópia em cores 
02 	Encadernação do tipo espiral 
0$ 	!mprcssãoxerográfica por metro linear  

Fotocópias 	corri 	 (quatro) 	Impressoras 	multifuncionais 	digitais 

04 	disponibilização de monocromaticas em rede 

equipamentos: 	01 (uma) Copiadora monocromática em rede 

Parágrafo Primeiro: Havendo prorrogação deste contrato, admitir-se-à o rcaustc dos \aiorcs 
dos itens dos serviços descritos na tabela acima, desde que transcorrido 12 (doze) meses 
contados da assinatura do contrato, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) vigente no mês do reajuste, sempre avaliado o preço de 
mercado, para fins de aferir o deferimento do pedido de reajuste. 

Parágrafo Segundo: No caso da mão de obra alocada ao contrato somente será admitida 
repactuaçíio dos valores avençados neste certame observado o interregno mínimo de (ui a) 
ano. 

Parágrafo Terceiro: O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira tepactuação será 
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento (data 
base da categoria apresentada na planilha) a que ela se referir, admitindo-se, como termo 
inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou ecai valente vigenlc à. 
época da apresentaçao da proposta. 

Parágrafo Quarto: Nas repactuações e reajustes subseqüentes aos primeiros, o inteire-no de 
1 (um) ano será contado a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação 
ou reajuste ocorrida. 

Parágrafo Quinto: O CONTRATADO poderá exercer perante o CONTRATANTE, seu 
direito à rcpactuação e reajuste dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual 
subseqüente. 
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Parágrafo Sexto: Caso a CONTRATADA não efetue de forma tempestiva o pedido de 
repactuaç.ão ou reajuste e aceite a prorrogação do contrato sem pleiteá-los, ocorrerá à 
preclusão do direito de repaetuar ou reaj Listar 05 preços. 

Parágrafo Sétimo: As repactuações e reajustes serão precedidas de solicitação da 
CONTRATADA, sendo que, nos casos da repactuação (apenas para a mão de obra), deverá 
vir acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação 
das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou 
dissídio coletivo da categoria que ftmdamcnta a repactuação, e. se lbr o caso, dos documentos 
indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos deus da 
planilha a serem alterados. 

Parágrafo Oitavo: Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, 
poderão ser negociados os seguintes itens gerenciáveis: 

a) auxílio docnç 
b) licença paternidade; 
e) faltas legais; 

d) acidente de trabalho; 
e) aviso prévio indenizado; c 
fl indenização adicional 

Parágrafo Nono: Caso esses custos refiram-se a salários, será utilizado como parâmetro para 
a repactuação o índice de variação dos salários apurado a partir de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho firmado pelo sindicato a que pertencerem os empregados da 
CONTRATADA. 

Parágrafo Décimo: Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituidos, caberá à 
CONTRATADA comprovar, caso pleiteie repactuação do contraio, a variação do salário de 
seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela CONTRATANTE, da pcniaência 
das informações prestadas. 

Parágrafo Décimo Primeiro: É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios 
não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

Parágrafo Décimo Segundo: Quando da solicitação da rcpactuaçào. esta somcnte scrá 
concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se: 

a) os preços praticados no mercado e em outros contratos da CONTRATANTE; 
h) as particularidades do CONTRATO em vigência; 

C) o novo acordo ou convenção coletiva da categoria profissional: 
d) a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 
e) indicadores setoriais. tabelas de fabricantes, valores oficiais de rc1réncit1, Lan lua 
públicas ou outros equivalentes; e 
f) a disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE, 
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Parágrafo Décimo Terceiro: No caso de rcpactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato 
vigente 

Parágrafo Décimo Quarto: Os reajustes de preços poderão ser registrados por simples 
apostila, dispensando a celebração de aditamento, conforme prevê o §8° do artigo 65 da Lei 
8.666/93. 

Parágrafo Décimo Quinto: A CONTRATANTE poderá realizar diligências para eonicrir a 
variação de custos alegada pela CONTRATADA. 

Parágrafo Décimo Sexto: Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação 
produzirão efeitos: 

a) a partir da assinatura do termo aditivo: 
b) em data futura, desde que acordada entre as partes. sem preiuIzo da coatacem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações frituras: ou 
c) em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver 

revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, 

convenção ou sentença normativa, podendo a data estipulada no instrumento para o 
início dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de 
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em 
repactuações futuras. 

Parágrafo Décimo Sétimo: No caso do previsto no §3° desta cláusula, o pagamento 
retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, 
e apenas em relação à diferença porventura existente. 

Parágrafo Décimo Oitavo: A CONTRATANTE devcríi assegurar-se de que os preços 
contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado. dc Forma a garantir a 
continuidade da contratação vantajosa. 

Parágrafo Décimo Nono: A CONTRATANTE poderá prever o pagamento retroativo do 
período que a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise. 

Parágrafo Vigésímo:í\ CONTRATADA, autoriza por este instrumento, que a 
CONTRATANTE faça a retenção na fritura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores 
da CONTRATADA, observada a legislação específica, quando houver falha no cumprimento 
dessa obrigação por parte da CONTRATADA, podendo reter os valores devidos à título de 
INSS, até que a CONTRATADA efetue a regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

Parágrafo Vigésimo Primeiro: A CONTRATADA, no momento da assinatura do contrato. 
autorizará a CONTRATANTE à efetuar o desconto na !atura e o pagamento direto dos 
salários e outras verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento 
dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 
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Cláusula Oitava - Dos Acréscimos e Supressões: 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
e supressões que o CONTRATANTE, a seu critério e de acordo com sua disponibilidade 
orçamentária e financeira, determinar no objeto do contrato, respeitados o limite de até 25% 
(vinte e cinco por cento), ficando fbcultada a supressão além do limite aqui previsto, mediante 
acordo entre as partes, através de aditamento. 

Cláusula Nona - Das Obrigações da Contratada: 
Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais disposições legais e 
ainda, no Termo de Referência n. 020/20 15 constante dos autos do processo administrativo 
n. 2434/2014, a CONTRATADA obrigar-se-á: 

1. Efetuar o serviço no prazo pactuado e nos locais apontados pela CONTRATANTE: 

II. Submeter à apreciação da CONTRATANTE, para análise e deliberação, qualquer 
alteração nas cláusulas e condições do presente contrato que se fizerem necessárias; 

III. Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de habilitação exigidas e 
apresentadas na assinatura deste instrumento: 

IV. Cumprir as normas e demais condições constantes dos anexos contidos ao ccl daI de 
Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico a°. 12/201 5/IPAM. que integram o 
presente contrato; 

V. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços obedecendo rigorosamente, no que couber, as Normas de Segurança 
NR-18 da ABNT; 

VI. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 

VII. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer intuição, seja dual Jbr. desde cIcie 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda c ue no rec:uo da 
CONTRATANTE; 

VIII. Disponibilizar, para execução do serviço, técnico capacitado no serviço, devendo 
comprovar a capacitação por meio dos documentos legais ou normativos; 

IX. Arcar com todas as despesas pertinentes à execução do contrato, inclusive despesas com 
seu representante ou funcionários que realizarão os serviços, sem prejuízo de senuros de 
acidente, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outras que 
forem devidos, quer em relação aos serviços prestados ou em relação aos seus empregados; 

X. Atender prontamente quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto deste 
CONTRATO dando aos serviços contratados especial prioridade para sua execução. salvo 	JJa 
motivo de força maior devidamente comprovado: 
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XI. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 
ordem, disponibilizando os serviços nos dias e horários avençados, sem suspensões de 
qualquer ordem ou natureza; 

Xii. Comunicar no gestor do CONTRATO, por escrito, qualquer anormal idade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

XIII. Não veicular publicidade acerca do CONTRATO, salvo se houver prévia autorização da 
Administração da CONTRATANTE; 

XIV. Não subeontratar serviços objeto do CONTRATO, exceto se previamente e 
expressamente autorizada pela Administração da CONTRATANTE: 

XV. Manter em caráter confidencial, mesmo após a eventual rescisão do CONTRATO, todas 
as informações relativas a quaisquer dados que a CONTRATADA venha a ter conhecimento 
em decorrência da contratação; 

XVI. Manter preposto, com indicação clara, endereço em Porto Velho, telefone fixo e celular 
locais, com poderes para a prática dos atos inerentes ii execução cio presente CONTRATO: 

XVII. Por motivo de segurança e sigilo das informações, os serviços em andamento ou 
concluídos deverão permanecer com a face copiada virada para baixo ou cobertos, até a 
entrega à unidade solicitante; 

XVIII. A CONTRATANTE, por meio de seus membros e servidores, emitirá e encaminhará 
à CONTRATADA Solicitação de Serviço (requisição), que poderá ser impressa ou eletrônica 
onde constará no mínimo o seguinte: repartição requïsitane, tipo de cópia, descrição sucinta 
dos originais, quantidade de cópias, valor unitário, valor total, data da requisição, assinatura e 
carimbo do requisitante, visto e carimbo do chefe imediato do requisitante. A 
CONTRATADA executará o serviço e fará a entrega, mediante recibo, ao requisitante ou 
pessoa por ele designada; 

XIX. Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela CONTRATANTE. sem qualquer 
ônus adicional; 

XX. A CONTRATADA poderá realizar serviços de fotocópias para segurados do Instituto 
quando autorizado pela CONTRATANTE em requerimento próprio de cópias de documentos 
internos, mediante cobrança dos valores respectivos diretamente ao segurado, sem repasse 
destes valores ao presente CONTRATO. limitando-se os mesmos àqueles pactuados na 
Cláusula Quarta deste CONTRATO. A CONTRATADA responde, nestes casos, diretamente 
junto ao segurado pela má prestação dos serviços e por eventuais danos, excluída a 
CONTRATANTE desta relação, independente dos fatos alegados. As cópias requeridas pela 
CONTRATANTE possuem prioridade sobre quaisquer outras de segurados, independente cio 
fato alegado; 

XXI. Observar rigorosamente os direitos trabalhistas e o pagamento dos encargos sociais 
devidos em razão da mão de obra alocada ao CONTRATO, inclusive. os 
Convenções/Acordos Coletivos de Trabalho para garantir os direitos dos trabalhadores a 
serem alocados para a prestação dos serviços (no caso específico desta j contratação. deve-se 
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observar a Convenção Coletiva do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza 
Pública e Locação de Mão de Obra do Estado de Rondônia - SEAC e do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas de Terceirização cm Geral, e Prestação de Serviços do Estado de 
Rondônia - SINTELPES); 

XXII. Prestar todas as informações exigidas pela CONTRATANTE, inclusive, documentos, 
que comprovem a adimplência das obrigações sociais e trabalhistas devidas em razão da mão 
de obra alocada ao contrato. 

XXIII. Não receber e/ou enviar para recebimento requisições rasuradas, uma vez que as 
mesmas não serão aceitas para efeito de pagamento: 

XXIV. Ressarcir á CONTRATANTE ou a terceiros no caso de eventual dano causado por 
seus empregados ou prepostos por ocasião da prestação dos serviços; 

XXV. Remeter, mensalmente á CONTRATANTE todas as requisições de Cópias emitidas no 
período, podendo ser substituído por relatório emitido pelo equipamento, se houver, o qual 
será conferido pelo Fiscal do Contrato, mediante controle efetivo das cópias requeridas por 
cada setor do iPAM; 

XXVI. Manter o funcionário uniformizado, identificado e treinado para o atendimento do 
público interno da CONTRATANTE, orientado sobre as normas internas do Instituto, 
devendo atender a todos com cortesia. Deverá possuir habilidade para os serviços, sabendo 
operar o equipamento da empresa. A contratada obriga-se a substituir o funcionário no prazo 
informado pela Contratante, quando deverá expedir comunicado ihrni ai à co atratada, agi udo 
de forma moivada; 

XXVII. Manter em perfeito funcionamento o equipamento disponibilizado, devendo sei 
responsável pela manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de suprimentos, 
componentes, peças, papel e afins, sem custos além daqueles detalhados em sua proposta: 

XXVIII. As manutenções no equipamento devem ser tèiias, obrigatoriamente Ibra do horário 
de expediente da CONTRATANTE e, na impossibilidade, outro equipamento deve ser 
colocado em substituição, não sendo admitida a parada ou suspensão dos serviços qualquer 
que seja o motivo alegado, sob pena da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento; 

XIX, Ao assinar o contrato, a CONTRATADA deverá apresentar uma Declaração de 
Domicílio Bancário - DDE identificando o banco, agência e conta-corrente como única e 
exclusiva para todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto 
Velho - RO, na qual se inclui o IPAM, deverá elLluar relativos ao camprimenlo rie suas 
obrigações contratuais, conforme determina a Lei n°. 2.016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do 
Licitante). 

Parágrafo Único. O exercício da fiscalização pela CONTRATANTE não excluirá nem 
reduzirá as responsabilidades de competência da CONTRATADA. 

Cláusula Dõelma— Das Obrigações (la Contratante: 
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Além daquelas determinadas por Leis. Decretos, Regulamentos e demais disposições legais, 
bem como, aquelas que constam do Termo de Referência n, 020/2015 untados aos autos do 
processo administrativo a. 2434/2014, a CONr1taiaNrE. obrigar-se-á: 

1. 	Gerir e fiscalizar o contrato por meio de servidores devidamente designados nos autos 
do procedimento administrativo; 

ii. 	Controlar a emissão de requisições e consumos dos serviços, na forma disposta nas 
regras legais e normativas aplicáveis; 

III. Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou 
dolo da CONTRATADA ou seus empregados quando da prestação dos serviços: 

IV. Efetuar o pagamento dos valores devidos, na forma e prazo aqui convencionados; 

V. Fornecer as informações, documentos e condições necessárias à execução dos serviços. 
objeto deste CONTRATO; 

VI. Verificar a autenticidade e lisura das requisições emitidas no per iodo. a qual não podem 
estar rasurada ou assinada por pessoa não autorizada; 

VII. Disponibilizar o local com mobiliário adequado ao funcionamento, conforme descrito 
no Termo de Referência que norteou a presente contratação; 

VIII. Decidir sobre eventuais alterações necessárias neste instrumento, nos limites permitidos 
por lei, para melhor adequação de seu objeto; 

IX. Publicar no Diário Oficial do Município - DOM, o extrato deste Contrato; 
X. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 

execução de serviços referentes ao objeto; 

XI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA; 

XII. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRA'i'ADA, inclusive 
quanto ã. continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de l'orçu 
maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deve ser interrompida. 

Parágrafo Único: O exercício da fiscalização pela CONTRATANTE não excluirá nem 
reduzirá as responsabilidades de competência da CONTRATADA. 

Cláusula Décima Primeira - Da Rejeieão: 
A CONTRATANTE assiste o direito de recusar quaisquer serviços ou materiais, quer na lasc 
de execução ou após a conclusão, através de ato de devolução assinado pelo responsável pela 
requisição, onde consignar-se-ão os motivos da recusa, desde que o serviço não esteja em 
conformidade com o ajustado. 

Parágrafo Primeiro: Os trabalhos recusados pela CONTRATANTE por má qunlidndc 
(cópias com corte. ï legíveis, ou de dificil leitura, etc.) serão devolvidos para serem reibi tos. 
Neste caso haveni observação especial aposta na Solicitação de Serviço, especificando o 

	

motivo da devolução, não sendo admitida a emissão de nova requisição para o mesmo serviço, 	cU°' 
haja vista que não será objeto de medição para pagamento. O prazo para lazer o trabalho 
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rejeitado será estipulado pela fiscalização e deve ser coerente com o prazo original definido 
para os trabalhos. 

Parágrafo Segundo: O serviço será considerado de qualidade se atender os seguintes 
critérios: 

a) documento impresso de forma monocrática que possa ser lido e copiado sem perda dc 

informi cm qualquer urna de suas faces; 

b) documento impresso que não possua amassados, dobras ou rasgos não previstos; 

c) documento impresso que não possua manchas ou falhas de impressão; 
cl) imagem impressa com correto posicionamento em relação à arte-final; 

e) qualidade de fixação do toner não permita que seu manuseio manche o documento 
impresso; 
1) código de barras legível por equipamentos de captura da inlormnçiio; 
g) qualidade do papel empregado dentro dos parâmetros definidos pela contratante. 

Parágrafo Terceiro: Qualquer serviço que não atenda os critérios de qualidade previstos 
nesta cláusula não poderá ser faturado. 

Cláusula Décima Segunda - Das Penalidades: 
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições previstas no Ferino Relré::eia a. 
20/2015 que instrui os autos do processo administrativo n. 2434/20 i4 ou no presente contrato 
poderão ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 7° da Lei 10,520/2002, e nos termos 
dos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8 .666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 

a) Pela inexecução total do contrato a Administração poderá aplicar as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas: 

b) Adverte-eia; 
e) Multas: 

- No caso de não cumprimento dos prazos para a entrega do objeto e dos serviços 
prestados, sem justificativa plausível e aceita pelo IPAM, poderá ser aplicada à 
contratada multa moratória rio valor de 0,05% (cinco décimos por cento) do valor 
contratado. até o limite ele 5% (cinco por cento), quando o processo deverá ser 
instruído para rescisão sem prej uízo das demais sanções api icáveis no caso; 

li - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o IPAM poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à detentora inadimplente as sanções previstas no artigo n°. 87 da LLCA 
n°. 8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) 
sobre o valor total do contrato, limitada a 1 O% (dez por cento) do valor contratual; 

Iii - Multa elo 10% (dez por cento) do valor contratual quando a detentora ceder o 
contrato, no todo ou em parte, a Pessoa Física ou Jurídica, sem autorização da 
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras 	JUW 
sanções contratuais; 
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d) Suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o IPAM, por prazo não superior à 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penal idade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Parágrafo Primeiro: Todas as sanções acima mencionadas, inclusive, as multas, quando 
aplicadas, deverão ser objeto de prévio e regular processo administrativo, garantido em todo 
caso a ampla defesa e o contraditório, 

Parágrafo Segundo: Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o 
julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro: Quando aplicada multa prevista na alínea "e" será ela compensada por 
ocasião do pagamento dos valores devidos à CONTRATADA pela CONTRATANTE, 
conforme os artigos 368 a 380 do Código Civil, no que couber. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese de multa, caso os créditos havidos não sejam suficientes. a 
A CONTRATDA será notificada a recolher em favor da CONTRATANTE a importância 

remanescente da multa prevista na alínea "e", no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados cia 
data da rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 87 e 
88 da Lei n°. 8.666/93 

Parágrafo Quinto: Para todas as penalidades previstas nesta Cláusula, será ctarantida a defesa 
prévia da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA emitido pela 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto: As sanções administrativas previstas neste contrato são independentes entre 
si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas legais 
cabíveis, garantida a prévia defesa. 

Cláusula Décima Terceira - Das Alterações Contratuais: 
O presente instrumento poderá ser alterado, no que couber, por qualquer das condições 
previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que precedido das devidas justificativas. 

Cláusula Déda uarta— Da Rescisão: 
A inexecução total nu parcial do contrato pode ensejar a rescisão do presente Contrato, 
Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos ao arligo 78 da Lei n.° 8.663/93. 
podendo o presente ser rescindido também nos seguintes casos: 

Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 	/ 
incisos 1 a XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93 
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II. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, desde que haja conveniência para a Administração; 

III. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela CONTRATANTE com 
as conseqüências previstas tio CONTRATO c na legislação pertientc; 

IV. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78. da Lei n.° 8.666/93, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando houver sofrido; 

V. A rescisão contratual unilateral pela CONTRATANTE acarreta as conseqüências previstas 
no artigo $0, incisos 1 a IV da Lei n.° 8666/93; 

VI. O dcscamprimento de cláusulas contratuais ou das especilicações que noricium a 
execuçdo do objeto deste instrumento; 

VII. O desatendimento às determinações necessárias a execução contratual; 

VIII. A prática reiterada de atos considerados como faltosos, os quais devem ser dcvidamente 
anotados. nos termos do § 1° do artigo 76, da Lei n.° 8.666/93; 

IX. A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa 
desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual e, 

X. Razões de interesse público, devidamente justificado: 

1) Por ato unilateral, nos casos elencndos no artigo 78, incisos l a Xli, da 1 ei 
8.666/93 e; 

2) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da 
Administração. 

Parágrafo Primeiro: A rescisão deste contrato poderá ser determinada por ato unilateral e 
escrito do CONTRATANTE, independentemente de aviso ou notificação judicial, sem que 
caiba qualquer direito à CONTRATADA, se a mesma incorrer em qualquer dos motivos 
enumerados no inciso 1 a Xl e XVIII do supracitado artigo. 

Parágrafo Segundo: Fica ressalvado que, para os casos de rescisão previstos no inciso VI do 
art. 78 da Lei n°. 8666/93, admite-se a possibilidade de continuidade contratual, a critério da 
CONTRATANTE. 

Cláusula Décima Quinta - Da Fiscalização: 
Os serviços serão fiscalizados e recebidos de acordo com o disposto nus artigos 67 e 73. inciso 
1 e parágrafo 2° e 3°, e 76 da Lei n.° 8.666/93, cabendo à CONTRATANTE, a seu critério, por 
intermédio do servidor ou Comissão de Fiscalização designado para tanto, aferir mensalmente, 
além do cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência n. 020/2015 que 
instrui o processo a 2434/2014, a satisfatória prestação dos serviços, com observánciu do 
cumprimento de prazos, horários e demais disposições comidas no 1 era o de Reletenu tu que 
originou o presente. 
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Parágrafo Único - São atribuições especificas do Fiscal ou Comissão designada para exercer 
a fiscalização do contrato: 

a) Notificar à contratada para cumprimento das disposições contratuais. leais e 
normativas, conforme o caso, assinalando prazo para tanto; 

b) exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução dos 
serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da 
obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis, prepostos ou subordinados; 

c) Analisar as requisições emitidas no período, quanto a seu conteúdo e lhrma. exigindo 
o cumprimento dos procedimentos necessários ao gerenciamento e otimização do 
quantitativo ora contratado; 

d) Comunica ao Gestor situações anômalas ou que fujam à sua competência para 
deliberação quanto às providencias cabíveis no caso concreto; 

Parágrafo Segundo: A existência e a atuação cia fiscalização cia CoNrRxArc em nada 
restringe a resa.onsahilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no cine concerne ao 
objeto contratado e a conseqüência e implicações, próximas ou remotas. 

Cláusula Décima Sexta - Dos Encargos Fiscais e Trabalhistas: 
A CONrRATÃDA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e 
comerciais resultantes da execução do presente contrato, devendo apresentar. mensalmente. 
para fins de nagamento, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. hen como, 
comprovante de pagamento salarial de sua funcionária, para fins de pagamento. 

Cláusula Décima Sétima - Da Garantia Contratual 
A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo de entrega da via do contrato 
assinada, o comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco 
por cerro) •do valor anual atualizado do contrato. podendo optar por caução em dinheiro ou 
títulos da dívida pública. seguro-garantia ou fiança bancúra conlorme previsto no artigo 56 
da Lei 866o:51 

Parágrafo Primeiro: A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais ohr:gações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração a CONTRATADA; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo 

CONTRATADA. 

4 
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Parágrafo Segundo: Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos 
termos não constem expressamente os eventos indicados nas letras "a" até 'd" do § 1° desta 
cláusula; 

Parágrafo Terceiro: A garantia em dinheiro deverá ser efetuado, ciii conto específica com 
correção monetária, em favor da CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto: A garantia na modalidade fiança-bancária deverá ser apresentada 
conforme o modelo constante do Anexo IV Edital do Pregão Eletrônico n° 
12/2015/CP1./IPAM; 

Parágrafo Quinto: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acnrrctorú 
a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do CONTRATO por dia 
de atraso. até o máximo de 2,1% (dois inteiros e uni décimo por cento); 

Parágrafo Sexto: O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a 
promover a retenção dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco 
por cento) do valor anual do contrato. a título de garantia, a serem depositados, com correção 
monetária, cru Livor do IPAM; 

Parágrafo Sétimo: O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos 
termos do Edital e das cláusulas contratuais; 

Parágrafo Oitavo: O garantidor não é parte interessado para figurar em processo 
administrativo instaurado pelo IPAM com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções 
à CONTR/1FADA: 

Parágrafo Nono: Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 

CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

h) com a extinção do contrato. 

Parágrafo Décimo: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas nesta cláusula. 

Parágrafo Décimo Primeiro: A não apresentação do garantia. no forma e oro/o previsto 
nesta Cláusula ensejará a rescisão do contrato, sem prejuízo das penalidades previstos em Lei 
e no contrato. autorizando o CONTRATANTE à negociar junto a segunda colocada para lins 
de firmar a contratação objetivada neste Instrumento. 

Cláusula Décima Oitava - Da Vinculação, Legislação Aplicávele dos Casos Omissos 
Fica o presente vinculado ao processo administrativo n. 2434/2014. Aplicam-se ao presente 
instrumento contratual as disposições Legais e Normativas afbtos à matéria. em especial a 1 »ci 
Federal n. 8.666/93. Caso existam dúvidas decorrentes de foios não contniplados no presente v' 

contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicá'eis a situação ÍLtica 
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existente, preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do 
interesse público. 

Cláusula Décima Nona - Dos Casos Omissos 
Os casos mio previstos expressamente neste contrato serão dirimidos por acordo entre as 
partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e, na ausência de previsão destes diplomas legais, 
valerão as regras de Direito Público, aplicando-se, no que couber, os princípios de Direito 
Administrativos e demais regras atinentes à Contratos Administrativos. 

Cláusula Vigésima - Do Foro: 
As partes contratantes elegem o foro comarca dc Porto Velho, como único eompeterIe para 
dirimir as questões que por ventura surgirem na execução da presente carta contrato, com 
renuncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Cláusula Vigésima Primeira - Da Publicação: 
Após a assinalura do presente a CONTRATANTE providenciara a puhlieaçao do extrato do 
presente Termo de Contrato no Diário Oficial do Município - [).OVi, na Forma e prazo 
previstos no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93. 

E, por estar assim justos e acertados, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Porto Velho - RO. 27 de janeiro de 2016. 

JOSE CA 	COURI 
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