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FUNDAÇÃODE CULTURACIDADEDO RECIFE

c;
CONTRATO W 3554/2015,
DE CESSÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO,A FUNDAÇÃO
DE CULTURA CIDADE DO
RECIFE E, DO OUTROLADO,
A EMPRESA PERNAMBUCO
DIGITALLTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Cessão de Serviço, de um
lado, a FUNDAÇÃODE CULTURACIDADE DO RECIFE, inscrita no CNPJ sob o n°
11.508.942/0001-00, com sede à Av. Cais do Apolo, n° 925, 15° andar, Bairro do
Recife, nesta cidade, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, o Sr. Diego
Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, gestor público, inscrito no CPF/MF sob
o n° 022.946.274-07, portador da Cédula de Identidade n° 4.784.991 SSP/PE, com
endereço profissional à Av. Cais do Apelo, n° 925, 15° andar, Bairro do Recife, nesta
cidade e sua Gerente Geral de Administração e Finanças, a Sra. Edelaine Gonçalves
de Britto, brasileira, casada, técnica contàbil, inscrita no CPF/ MF sob o n°
029.909.934-28, portadora da Cédula de Identidade n° 4.386.888 - SDS/PE, com
endereço profissional ã Av. Cais do Apolo, n° 925, 15° andar, Bairro do Recife, nesta
cidade, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa
PERNAMBUCODIGITALLTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 05.475.214/0001-38, com
sede ã Av. Cruz Cabugá, n° 706 , Parte, Santo Amaro, Recife - PE, CEP 50.040-000,
representada neste ato pelo Sr. Tiago Glasner de Maia Chagas, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade de n° 5.180.784 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n°
034.802.424-05, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente instrumento com observáncia estrita de suas
cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, em
conformidade com os preceitos de direito público, além dos especificamente previstos
na Lei n° 8.666/1993 e redações posteriores e dos Decretos Municipais 20.573/2004,
22592/2007, Lei Complementar n° 123/2006, mediante Processo Licitatório n"
64453.000001/2014-12, na modalidade Pregão Eletrônico para Ata de Registro de
Preços n" 01/2014 do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, vinculado a
Proposta da CONTRATADA,na qual adere como "Não Participante" ou "Carona",
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito público.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato a contratação de
• serviço de locação de equipamento multifuncional, em conformidade com o Termo de
Referência, Nr. 01, da Ata de Registro de Preço n° 01/2014, Processo Licitatório
n" 64453.000001/2014-12, na modalidade Pregão Eletrônico, do Ministério da
Defesa - Exército Brasileiro, visando atender às necessidades da CONTRATANTE,na
qual adere na condição de "Não Participante" ou "Carona", durante o período de 12
(doze)meses, de acordo com os quantitativos descritos abaixo: 'O
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Franquia Preço Valor
Valor

Nr. DescriçãolEspecificação QTDE Unitário Global (12
Mensal Mensal Mensal meses)

Locação de Equipamento
Multifuncional (função

impressão, função
digitalização e função

cópia),laser,
monocromática,

utilização também em
software livre Linux,

tamanho A4, com
bandeja de entrada R$ R$ R$

(horizontal) e bandeja de 5.500 10 220,00 2.200,00 26.400,00
01 saída, com fornecimento

de todos os insumos
necessários para o

perfeito funcionamento

i?(exceto papel) e

~ \~/~I =)~disponibilização de
serviços de manutenção
preventiva e corretiva,
com fornecimento de

peças.

§1° - Os acréscimos não previstos na caracterização do objeto, contido nesta cláusula,
e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados com base em Relatório da
CONTRATANTEe mediante prévia e expressa autorização da Autoridade Competente,
sob pena de nulidade, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

.:»

§ 20
- A efetivação dos serviços de que trata esta Cláusula dar-se-á no estrito

cumprimento do Termo de Referência, Nr. 01, da Ata de Registro de Preço n°
01/2014, Processo Licitatório n" 64453.000001/2014-12, na modalidade Pregão
Eletrônico, do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, que integra o presente
instrumento.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - O regime de que trata este instrumento é o da execução
indireta, sob o regime menor preço global, nos termos da lei 8.666/93.

~O PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULATERCEIRA - O valor global desta contratação é de R$ 26.400,00 (vinte e
seis mil e quatrocentos reais), conforme quantitativos especificados pela Gerência de
Tecnologia da Informação/FCCR, através do SACn° 003/2015.

§1° - O pagamento referido nesta Cláusula será efetuado no prazo de até 30 (trinta)
dias, após a execução do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização deste contrato:q
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§2° - As faturas referentes aos serviços executados serão encaminhadas à Gerência de
Tecnologia da Informação - GTI, responsável pelo acompanhamento dos serviços, para
as providências relativas à conferência e verificação da execução do serviço e, em
seguida, para a Gerência de Administração, Finanças e Orçamento, para a liquidação e
respectivo pagamento.

§3° - O pagamento somente será efetuado se forem apresentados os ongmais, e
entregues as cópias das Guias de Recolhimento das Obrigações Sociais (INSSe FGTS),
relativas ao mês a que se refere o pagamento.

§4° - A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada do demonstrativo evidenciando a
composição detalhada dos preços (unitário e total), bem como a descrição completa do
objeto contratual entregue.

§5° - Nos casos em que o serviço excedente ultrapassar o preço final contratado, o
mesmo será objeto de termo aditivo, devidamente homologado pela CONTRATANTE,
obedecido o limite estabelecido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA - O presente contrato terá o prazo de vigência de 12 (doze meses)
a contar da data de assinatura do contrato.

§1° - É vedada a subcontratação do objeto, no todo ou em parte, exceto quando se
tratar de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual
máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total
licitado, com base no art. 48, inciso II da Lei Complementar n" 123/2006.

§2° - Fica a CONTRATADAobrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais;
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite imposto pelo §1° do
art. 65 da Lei n° 8.666/93.

DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA - O objeto deverá ser executado de acordo com as especificações
contidas no Termo de Referência, Nr. 01, da Ata de Registro de Preço n° 01/2014,
Processo Licitatório n" 64453.000001/2014-12, na modalidade Pregão Eletrônico,
do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, ás custas da CONTRATANTE,na qual
adere na condição de "Não Participante" ou "Carona", nos dias, horários e modos
especificados na Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO - As instalações deverão ser efetuadas de acordo com o
especificado na Ordem de Serviços, obedecendo ás orientações e / ou projetos
elaborados pela equipe técnica da CONTRATANTEpara execução fiel do objeto.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SEXTA - O objeto será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na
forma da legislação financeira municipal, nas seguintes condições:

a] Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos bens com as especificações1í
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b) Recebimento definitivo após a verificação do objeto e sua conseqüente
aceitação pela Administração.

§1° - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
CONTRATADApela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos
serviços executados, devendo esta, substituir, no prazo de até 02 (duas) horas, após a
notificação da Administração, sem ônus adicional para a CONTRATANTE,qualquer
equipamento que apresentar defeito de fabricação, limitada ao quantitativo de 10%,
sob pena de ser considerada inadimplente, e ficar sujeita à aplicação das penalidades
previstas neste Contrato.

§2° - O objeto somente serà recebido quando perfeitamente de acordo com as
condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SÉTIMA - Os recursos alocados para a realização do objeto do presente
Contrato são oriundos da CONTRATANTE, Dotações Orçamentàrias n°
6201.13.0392.1211.2.723 - Apoio Administrativo às Ações da Unidade Orçamentária,
Elemento de Despesa 33.90.30. Fonte de Recursos: 100.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕESDAS PARTES

CLÁUSULAOITAVA- São conferidos à CONTRATADAos direitos relacionados no art.
59, § 2° do art. 79 e art. 109 da Lein°. 8.666/93.

CLÁUSULANONA- Constituem obrigações da CONTRATADA,além das constantes dos
artigos 55, inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n°. 8.666/93- manter, durante toda
execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, as:
condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência, Nr. 01, da
Ata de Registro de Preço n° 01/2014, Processo Licitatório n?
64453.000001/2014-12, na modalidade Pregão Eletrônico, do Ministério da
Defesa - Exército Brasileiro, na qual adere a CONTRATANTEna condição de "Não
Participante" ou "Carona".

I - responsabilizar-se por todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas,
transportes verticais e horizontais, abastecimentos, combustíveis e todos os demais
serviços e utensílios necessàrios à execução do objeto;

II - responsabilizar-se por todas as despesas com mão-de-obra, inclusive leis sociais,
seguros contra acidentes, estadias, viagens, etc;

III - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes

• de erro ou falha de execução, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado
por uso indevido, sem ônus para a CONTRATANTEde material e mão de obra;

IV- executar os serviços nos dias e horários estabelecidos pela CONTRATANTE;

V - obedecer às orientações dos técnicos da CONTRATANTE,especificações e
atendimento às normas da legislação em vigor, bem como executar os serviços sem
que venha causar transtornos à pOPulaçãcr~
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VI - limpar todo o local, após a execução de todos os trabalhos, para entrega à
CONTRATANTE;

VII - manter preposto com qualificação técnica especifica na àrea dos serviços
designados a representá-Ia perante a CONTRATANTEno atendimento de todas as
solicitações e acompanhamento das atividades desenvolvidas, sem ônus para a
CONTRATANTE;

VIII - disponibilizar os telefones, correio eletrônico e fax para contato em caso de
necessidade de assistência técnica corretiva, comunicando à CONTRATANTE
quaisquer alterações;

IX - adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento dos
serviços, à preservação dos bens da CONTRATANTE,bem como de terceiros;

X - respeitar o sistema de segurança da CONTRATANTEe fornecer todas as
informações solicitadas pela mesma, devendo ainda, os seus técnicos apresentarem-se
devidamente identificados por crachá e/ou uniforme da empresa;

XI - responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias
lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade;

XII - responder por danos e bens materiais, e avarias que venham a ser causadas por
seus empregados ou preposto, a CONTRATANTEe ou a terceiros, desde que fique
comprovada sua responsabilidade;

XIII - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que .
praticada por seus empregados no recinto da CONTRATANTE;

XIV - submeter à CONTRATANTE,por escrito, solicitação para retirada de quaisquer
equipamentos de suas dependências, bem como proceder à sua devolução, no prazo
fixado;

XV - atender prontamente a qualquer solicitação da Fiscalização da CONTRATANTE
para execução dos serviços;

XVI - disponibilizar equipe técnica devidamente qualificada em quantidade necessária
ao bom andamento dos serviços e da operacionalização dos equipamentos, durante
todo o período da contratação;

XVII - comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientações fornecidas
.pela CONTRATANTE;

XVIII- apresentar, juntamente com as notas fiscais/faturas, os originais, e entregar as
cópias, das Guias de Recolhimento das Obrigações Sociais (a exemplo de INSS e FGTS)
e folhas de pagamento do pessoal utilizado na execução dos serviços, devidamente
quitadas e relativas aos serviços realizados no mês anterior ao período a que se refere
o pagamento;

XIX- elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimentos específicos para o pessoal
utilizado na execução do Objeto;~

CONTRATOS/C. 3554.2015 -l'ERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (ADESÃO/CARONA - MINISTÉRIO DA DEFESA)

Cb: ~ «-> J5 , .



6

Preteitura eSoRecife
FuneSução de Cultum CicSnde do Recite

xx - comprometer-se a não veicular, em hipótese alguma, publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades objeto deste Contrato, sem a prévia
autorização da CONTRATANTE;

XXI- manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Pregão Eletrônico n° 01/2014 do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro;

XXII - prestar esclarecimentos à CONTRATANTEsobre eventuais atos e fatos
desabonadores noticiados que a envolvam independentemente de solicitação;

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADAreconhece o direito da CONTRATANTE
paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o
pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, sem qualquer indenização
pelos equipamentos que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias,
bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizaçôes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Constitui obrigações da CONTRATANTE,além da constante do
art.66, da Lei n? 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade, aos
órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, das
características e dos valores pagos referentes à liquidação da despesa deste Contrato,
bem como:

I - assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;

II - documentar as ocorrências e controlar os prazos de resolução das pendências;

III - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços; .

IV - comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela
CONTRATADA;

V - emitir pareceres em todos os atos relativos à execução deste Contrato, em especial
aplicação de sanções, alterações e repactuações deste Instrumento;

VI - permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA,quando necessano, para
execução dos serviços e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela mesma;

VII - rejeitar qualquer elemento entregue equivocadamente ou em desacordo com as
especificações mínimas exigidas;

• VIII- efetuar os pagamentos nas condições pactuadas.

DA FISCALIZAÇÃOI ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A execução do presente instrumento será
acompanhada e fiscalizada por servidor da CONTRATANTE,especialmente designado
pela Autoridade Competente desta instituição, admitida a participação de terceiros,
para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuiçãO~
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,
DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As alterações porventura necessárias ao fiel
cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma e condições do art. 65
da Lei n°. 8.666/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que passará a
integrar este Contrato.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas, o Fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

a) advertência.

b) multa de:

b.l) multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato no caso de atraso
.na prestação do serviço;

b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, nos casos
de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do
objeto contratado;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo superior a 02 (dois) anos.

d) 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 penalidade, depois do ressarcimento
à administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo de sua aplicação.

e) rescisão contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor da multa, aplicada após o regular processo
administrativo, será descontado do pagamento eventualmente devido pela FCCR ao
fornecedor ou cobrado judicialmente.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A inexecução total ou parcial deste Contrato dará
ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas as disposições da Lei
n°. 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das penalidades
determinadas neste instrumento.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente instrumento contratual é decorrente do
Processo Licitatório n" 64453.00001/2014-12, na modalidade Pregão Eletrônico
n° 01/2014 do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, na qual adere a
CONTRATANTEna condição de "Não Participante" ou "Carona".

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fazem parte deste Contrato, independentemente
d~
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transcrição os seguintes documentos: Cópia da Ata de Registro de Preços n° 01/2014
Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, Anuência do Detentor da Ata, Autorização
do Licitante Vencedor, Declaração do Solicitante da Carona e SAC 003/2015
GTI/FCCR, datado em 17 de abril de 2015.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base no §2°
do art. 55 da Lei n°. 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de
Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste
Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em
04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02
(duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, e rubricadas pelos presentes
a este ato e ainda registrado em livro próprio da CONTRATANTE,conforme dispõe o
artigo 60 da Lei n°. 8.666/93.

Recife, 02 de junho de 2015.

FUNDAÇÃQ..DE-CULTURA Cft)ADCDO RECIFE
DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA

CONTRATANTE

<;:»

FUNDAÇÃO DE CULT~O RECIFE
EDELAINE GONÇALVES DE BRITTO

CONTRATANTE

pi~U~TDA.
TIAGO GLASNER DE MAlA CHAGAS

CONTRATADA

-ou..

CPF/MF: _

0.61, 1r..2 - 6ft( -6.9
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