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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 705001/2022 

 
TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A MUNICPIO DE IPANGUAÇU/RN A 
EMPRESA T.P.S. DO NASCIMENTO – ME, 
OBJETIVANDO A ADESÃO ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 017/2022, - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 013/2022 PARA O 
FORNECIMENTO DE 4.600 (QUATRO MIL E 
SEISCENTAS) CESTAS BÁSICAS, 
DESTINADOS A CONCESSÃO, NA FORMA DE 
BENEFÍCIO EVENTUAL, A PESSOAS DO 
MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN, QUE SE 
ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE 
IPANGUAÇU/RN, NA FORMA ABAIXO: 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº de 08.085.318/0001-24, com sede à Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, Centro 
Ipanguaçu/RN, Estado do Rio Grande do Norte, representado neste ato por seu Prefeito Constitucional 
o Senhor Valderedo Bertoldo do Nascimento, brasileiro, casado, agente politico, inscrito no CPF: 
429.999.794-87, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado      
CONTRATANTE, e a empresa T. P. S. DO NASCIMENTO, CNPJ: 17.642.145/0001-99, estabelecida à 
Avenida Prefeito João Batista Lacerda Montenegro, 312 – Bairro Feliz Assu – Assu/RN, sendo 
representada pelo senhor(a) TAMARA PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO, portador(a) do CPF nº 
011.012.794-35, doravante denominada CONTRATADA, e tendo em vista a necessidade de 
aderirmos ao certame Pregão Eletrônico nº 013/2022, Ata de registro de preços nº 017/2022 e os 
demais termos da Licitação, objeto do Processo nº 303/2022, em observância ao disposto na Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei de Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 19 de 24 de junho de 2016 de 20 de maio de 2013 e 
demais normas que regem a espécie, resolvem celebrar o presente Contrato, na forma e condições 
estabelecidas nas Cláusulas seguintes: 

 

 
1.1. O presente termo de contrato tem por objetivo: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

017/2022, - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 PARA O FORNECIMENTO DE 4.600 (QUATRO 

MIL E SEISCENTAS) CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A CONCESSÃO, NA FORMA DE 

BENEFÍCIO EVENTUAL, A PESSOAS DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN, QUE SE 

ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 

TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE IPANGUAÇU/RN. 

  

1.2. PARÁGRAFO ÚNICO – Constituem partes integrantes do presente Contrato o Edital do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022- PREFEITURA M U N I C I P A L  D E  M A C A U / R N  

e seus Anexos, a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o PROCESSO 

Nº 929/2022. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU  
Avenida Luiz Gonzaga, 880, Centro, Ipanguaçu/RN CEP: 59508000 CNPJ: 08.085.318/0001-24 

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  

 

 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no termo de referência, neste 
com início na data de 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO  
 

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é R $ 1 23 . 3 3 0 , 00 . ( c e n t o  e  v i n t e  e  
t r e s  m i l ,  t r e z e n t o s  e  t r i n t a  r ea i s )  

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento, na classificação abaixo:  

02.012.08.0013.2053.339032.15000000. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS  

 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência. 

5.2. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO  
6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO  
 

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA NONA - GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 

9.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

 

10.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 

10.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
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10.1.3. Apresentar documentação falsa; 

10.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

10.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.6. Não mantiver a proposta; 

10.1.7. Cometer fraude fiscal; 

10.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

10.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente. 

 

10.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

10.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

10.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

 

10.4.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

 

10.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

 

10.5. 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 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

 

10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 

10.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

10.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

10.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU 
INCORPORAÇÃO. 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

10.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

 

10.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

10.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

10.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de empresas inidôneas. 

 

10.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

11.1. A Contratada não poderá subcontratar ceder ou transferir, total ou em parte, o objeto deste 
Contrato. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – A fusão, cisão ou incorporação só será admitida, com o consentimento prévio 
e por escrito da Contratante, e desde que não afetem a boa execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO  
 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

 

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
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12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

12.4.3. Indenizações e multas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES  
 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 
 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES  

 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.  

 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, regulados pelas Cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e das disposições do Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei Nº 8.666/93, combinado 
com o Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS QUESTÕES DIVERSAS  
 

15.1. O presente contrato fica vinculado aos dispositivos da Lei Nº 10.520/02, aplicando-se também, 
subsidiariamente, no que couber a Lei n. 8.666/93, de 21/06/93 e suas posteriores alterações, além da 
legislação administrativa pertinente. 

 

15.1.1. A CONTRATADA reconhece, para todos os efeitos, a vinculação deste contrato ao termo 
de referência do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu. 

15.1.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução deste contrato, em 
compatibilidade das obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO  

 
16.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial dos 
Municípios – FEMURN e ou Diário Oficial da União - DOU, conforme determina o Parágrafo Único, do 
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Artigo 61, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO  
 

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ipanguaçu– Rio Grande do Norte, com exclusão de 
qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.2. E, por estarem assim justas e acertadas, foi digitado o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, vai 
pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo. 
 

Ipanguaçu/RN, 05 de julho de 2022. 
 
 

 
 
 
 

Valderedo Bertoldo do Nascimento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

TAMARA PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATADA 

T. P. S. DO NASCIMENTO 
CNPJ Nº 17.642.145/0001-99 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
1. ________________________RG: 
2. ________________________RG: 


