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Item Descrição Marca Unidade Quantidade Preço

(R$)

Total

(R$)

254051 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO INFORMATIZADO COM IMPRESSÃO DE TICKET, homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 do MTE

e especificações do termo de referência.

 UND 42,00 1.480,00 62.160,00

Total: 62.160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

GABINETE DO PREFEITO 
CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE

CONTRATO Nº 0811001/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021
CONTRATAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRONICOS E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
PARA GERENCIAMENTO DO PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPANGUAÇU, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E DE OUTRO, COMO CONTRATADO A
EMREPSA E M DE OLIVEIRA MESQUITA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Órgão da Administração Direta, com sede na Avenida Luiz Gonzaga, 800 – Centro –
Ipanguaçu/RN, CEP 59.508-000, inscrita no CNPJ nº08.085.318/0001-24, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do R.G. nº 671.924 - ITEP/RN e
do CPF nº 429.999.794-87, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa E M DE OLIVEIRA MESQUITA, com sede na Rua
Doutor Jocelin Vilar, 51, Bairro: Centro, CEP: 59.870-000, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 28.378.899/0001-08, doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo (a) Sr(a) Ediene Maria de Oliveira Mesquita, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) na Rua Dr.
Jocelin Vilar, Nº 51 – Bairro: Centro – Antonio Martins/RN, portador(a) a Carteira de Identidade nº 818.402 – ITEP/RN, CPF/MF nº 474.597.354-
34, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666, de 27 de junho de 1993, em sua atual redação e ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta
vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA –OBJETO
Constituem o objeto do presente contratação de empresa para aquisição de pontos eletrônicos e licença de uso de software para gerenciamento do
ponto eletrônico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, de acordo com as especificações contidas no Termo de
Referência.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O CONTRATADO obriga-se a realizar o fornecimento em perfeita harmonia e concordância com as normas adotadas pelo (a) CONTRATANTE,
com observância dos termos do instrumento da Licitação deste contrato, em especial ao Termo de Referência.
2.1 Nos preços estabelecidos estão incluídas todas e quaisquer despesas com o objeto deste instrumento.
2.2 Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.
2.3 Reparar, transportar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verifique vícios, danos em decorrência do transporte, defeitos ou incorreções resultantes de materiais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notificação, ou prazo estabelecido no Termo de Referência.
2.4 Entregar o objeto de acordo com prazo estabelecido no Termo de Referência, contados da comunicação da emissão da ordem de
compra/serviços.
2.5 Providenciar a substituição dos produtos não aceitos pelo gestor.
2.6 Observar e responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações constantes no Termo de Referência, sob pena de aplicação de penalidades
estabelecidas na Lei 8.666/93.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
 
Emitir a ordem de compra/serviços a;
 
Efetuar a inspeção nos equipamentos após a entrega, de acordo com as condições e especificações no termo de referência;
 
Indicar os responsáveis pela fiscalização;
 
Acompanhar a fiscalização do fornecimento;
 
Rejeitar no todo ou em parte, os fornecimentos que o CONTRATADO executar em desacordo com as normas técnicas;
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
A vigência deste Contrato será de 21/08/2022 à 20/08/2023, podendo ser prorrogado nos termos da lei8.666/93, pelo interesse da Administração.
 
O CONTRATADO deverá estar preparado para iniciar o fornecimento dosimediatamente após a assinatura do instrumentocontratual e emissão da
ordem de compra/serviços.
Este contrato poderá ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, suficientemente justificadas
pelo CONTRATANTE e aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. Por interesse da Administração, o presente contrato poderá ser
prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666, de 1993.
As prorrogações autorizadas serão concedidas independentemente de alteração contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo ou
apostila- mentos.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela efetiva aquisições, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o preço constante de sua proposta de preços no valor global de R$ 62.160,00
(sessenta e dois mil, cento e sessenta reais).
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Quando notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de vigência deste instrumento, o CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, inclusive
quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato, mediante celebração de Termo Aditivo, sempre precedido de justificativa técnica por
parte do CONTRATANTE.
O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias da data da entrada nota fiscal no Protocolo do CONTRATANTE, após a mesma ser
conferida e atestada pelo responsável, de acordo com ordem cronológica de pagamentos.
Os pagamentos serão realizados após aferição das aquisições efetivamente fornecidas no mês de apuração.
Fica facultada ao CONTRATANTE a antecipação de pagamento de notas fiscais, mediante descontos previamente acordados.
 
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO E RECURSOS
5.1 As despesas com a presente contratação correrão à conta da (s) na (s) dotações orçamentária:
02.002.04.122.0004.2003.339039.15000000
02.002.04.122.0004.2003.449052.15000000
CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES
6.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar o CONTRATANTE às penalidades seguintes:
advertência;
multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento, em
decorrência de atraso injustificado na entrega dos materiais/serviços;
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;
suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, pelo prazo que for
fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e
gravidade
6.2 Será aplicada a multa prevista na Cláusula 6.1 b, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais, quando o CONTRATADO:
deixar de executar o objeto deste contrato no prazo avençado;
adquirir as aquisições em desacordo com o Edital.
 
6.3As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido ao CONTRATANTE ou, não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo
CONTRATADO em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial.
A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe
tiver dado causa.
As multas e penalidades serão aplicadas pelo CONTRATANTE, através da Assessoria Jurídica do Município, sem prejuízo das sanções cíveis ou
penais cabíveis, ou de processo administrativo.
O CONTRATADO será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05 (cinco) dias para, se o desejar, recorrer à Secretaria de
Administração.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO DO CONTRATO
O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou bilateralmente, sempre atendido a conveniência administrativa no
interesse do Serviço Público.
Os motivos para rescisão do contrato são os enumerados nos art. 77 e 78 de Lei8.666/93.
7.2.1 Também caberá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando o CONTRATADO transferir, no
todo ou em parte, as aquisições, sem prévia autorização do CONTRATANTE.
Em qualquer hipótese de rescisão, ao CONTRATADO caberá receber o valor mensal correspondente até a data da dissolução do contrato.
Ocorrendo a rescisão por um dos incisos elencados no item 8.2, o CONTRATADO responderá se for o caso, por perdas e danos, cobrados
administrativa ou judicialmente.
 
CLÁUSULA OITAVA – TRIBUTOS
É de inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da
Legislação Trabalhista e da Previdência Social.
 
Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização ao CONTRATADO por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência
Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.
 
CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.0 Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, e alterações
posteriores, como facultam o inc. I do § 3° do art. 62 da referida Lei 8.666/93, assim como pelas disposições constantes na Lei Federal nº
10.520/2002.
9.1 A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor RONICLEY PEREIRA DE MELO, Matrícula nº 4847.
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
10.0 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da cidade de Ipanguaçu/RN, com renúncia expressa a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
 
Ipanguaçu/RN, 11 de agosto de 2022.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ Nº 08.085.318/0001-24
Pela Contratante
 
E M DE OLIVEIRA MESQUITA
CNPJ Nº 28.378.899/0001-08
Pela Contratada

Publicado por:
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Paulo Ricardo Felipe dos Santos
Código Identificador:C44D015A
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