
 

 

  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2018  

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 48/2017 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
 
 
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA E 
DE OUTRO A EMPRESA W. A. EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA – COPY TEC, PARA O FIM QUE 
ESPECIFICA. 

 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de 
Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-16, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, cirurgião dentista, portador da Cédula 
de Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, e 
de outro lado: W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – COPY TEC, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 09.238.496/0001-00, estabelecida à Rua Abrão Julio, nº 1435, Bairro: 
Jardim dos Estados, CEP: 79.020-190, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato 
representada pelo Sr. Wellington Reinaldo Nabuco, portador do RG nº 767374 e 
inscrita no CPF sob nº 608.097.791-53, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de 
prestação de serviços, em conformidade com o que consta do Processo de Adesão nº 
007/2018, à Ata de Registro de Preços nº 13/2018, Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 48/2017 realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nºs 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro 
de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 25 de 
novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas ulteriores 
alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

       O presente Contrato tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para 
Prestação de Serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão) com 
fornecimento de equipamentos e insumos (exceto papel) para atendimento às 
Secretarias e demais Departamentos da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT’’. 

 
Parágrafo Único - A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, 
realizado com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94, 
da proposta do Contratado e documentos que a acompanham, que fazem parte 
integrante e complementar deste Contrato, independentemente de transcrição, devendo 
ser prestados de acordo com as necessidades da Administração Pública em cada dia de 
evento. 



 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

 
2.1 Este Contrato guarda conformidade com o Processo de Adesão nº 007/2018 e 
Pregão Eletrônico nº 48/2017, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, além do Termo de Referência da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças de Jaciara/MT, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da 
CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do Processo 
que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 
Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Constituem obrigações da CONTRATADA dar fiel cumprimento à execução do objeto 
deste Contrato e, em especial: 

 
3.1 Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus empregados 
alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à percepção mensal do 
valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das obrigações trabalhistas e 
tributárias; 
 
3.2 Realizar o fornecimento dos produtos conforme objeto deste Processo licitatório, e 
nas condições supracitadas; 
 
3.3 Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
3.4 Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, 
bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais, 
impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais e para-fiscais, e quaisquer 
outros gastos e despesas que se fizerem necessários; 
 
3.5 Entregar os objetos solicitados nos locais supra citados e informados na Ordem de 
Compra, a partir do recebimento da requisição feita pelo Departamento de Compras ou 
Secretaria Solicitante do Município de Jaciara-MT; 
 
3.6 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 
adjudicado estabelecido na Ordem de Compra; 
 
3.7 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes em sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
3.7.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
garantia, prazo e local constante nos anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 
prazo de garantia ou validade; 



 

 

 
3.7.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
3.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
3.9 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
 
3.10 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 
3.11 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
 
3.12 A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso ou 
inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
 
3.13 Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
 
3.14 Manter seus empregados, quando nas dependências da Contratante, devidamente 
identificados; 
 
3.15 Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) 
local(is) de entrega; 
 
3.16 Comunicar, imediatamente, à Contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário 
ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção de medidas 
cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer; 
 
3.17 Adotar práticas de sustentabilidade ambientalmente adequadas que o objeto 
contratual o exigir, incluída, quando for o caso, a obrigação de estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante recolhimento dos produtos após o uso pela 
Administração ou resíduos decorrentes da execução contratual, de forma independente 
do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dando destinação 
ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, com 
o encaminhamento do rejeito para disposição final também ambientalmente adequada, 
na forma estabelecida pelo órgão competente; 
 
3.18 Comprovar a origem dos bens importados utilizados nos serviços e da quitação dos 
tributos de importação a eles referentes, no momento da execução do objeto, sob pena 
de rescisão contratual e multa (quando for objeto da licitação serviços de informática); 
 



 

 

3.19 Apresentar as certificações emitidas por instituições públicas ou privadas, 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação do objeto, 
se for o caso, aos seguintes requisitos: I) segurança para o usuário e instalações; II) 
compatibilidade eletromagnética; e III) consumo de energia (quando for objeto da 
licitação serviços de informática). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Compete ao CONTRATANTE: 
 
4.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 
 
4.2 Efetuar o pagamento à Contratada em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 
 
4.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 
quando for o caso; 
 
4.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 
 
4.5 Documentar as ocorrências havidas; 
 
4.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 
da Licitação. 
 
4.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com 
o contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Os serviços deste contrato serão realizados pela CONTRATADA, sendo de sua total 
responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em cumprindo todas as 
exigências do Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 
 
Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, não 
sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da recusa, sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de sanções 
administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de implantação não 
justificados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 
Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 



 

 

 
Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 
valor global de R$ 146.520,00 (Cento e quarenta e seis mil quinhentos e vinte reais), 
conforme planilha constante do anexo I. 
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será efetivado até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal de 
Serviço devidamente atestada, e com todas as certidões conforme exigências do TR e 
Edital.  
 
9.2. Em atendimento a Resolução n. 195/2014 do CNJ, a qual disciplina sobre a 
distribuição de recursos para o 1º e 2º Grau de jurisdição, a Contratada deverá emitir 
duas Notas Fiscais distintas por grau de jurisdição, de acordo com o respectivo 
empenho.  
 
9.3. Apresentada a fatura, caberá ao Fiscal do contrato, atestar as Notas Fiscais, 
verificando a regular prestação do serviço, encaminhando para Coordenadoria de 
Administração Sistêmica, para pagamento;  
 
9.4. O pagamento será feito mensalmente com base nos preços constantes da proposta 
da CONTRATADA, adotando a metodologia de taxa fixa mensal por equipamento, 
subtraído de eventuais ajustes (glosas) em função do não cumprimento dos Níveis 
Mínimos de Serviço estabelecidos do Termo de Referência.  
 
9.5. Os faturamentos da taxa fixa mensal dos equipamentos deverão ser efetuados de 
acordo com o mês civil, sendo que os equipamentos instalados ou retirados ao longo do 
mês deverão ter o custo da taxa fixa proporcional ao tempo de utilização, considerando-
se:  
 
9.6. Novas instalações: da conclusão da instalação até o final do mês;  
 
9.7. Retirada de equipamentos: do início do mês até a data solicitada pela Prefeitura 
Municipal de Jaciara/MT para sua retirada, não isentando a CONTRATADA do ajuste de 
pagamento (glosa) previsto por descumprimento do nível de serviço na forma do Termo 
de Referência.  
 
9.8. Para o faturamento dos serviços, o volume mensal de impressão deverá ser obtido 
a partir dos contadores físicos dos equipamentos, sendo permitido à CONTRATADA 
obter os contadores por meio de programas de coleta, desde que devidamente 
autorizado pela Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, sendo que:  
 
9.8.1. O registro de impressões será comparado com o número registrado no servidor de 
bilhetagem nos seis primeiros meses de implantação, e, a posteriori, a critério do fiscal;  
 
9.8.2. A critério do Fiscal, a contabilização poderá ser validada pelo servidor de 
bilhetagem de impressão e a fatura extraída do sistema, para melhoria e qualidade dos 
serviços;  
 



 

 

9.8.3. O Fiscal do Contrato, quando identificar anomalias ou inconsistências nos 
relatórios de impressão, exigirá da empresa Contratada os relatórios de hardwares dos 
equipamentos;  
 
9.8.4. A Contratada, na responsabilidade da gestão do Sistema de Outsourcing de 
Impressão, deverá, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, encaminhar os 
relatórios de hardware dos equipamentos, quando solicitados pelo Fiscal do Contrato;  
 
9.8.5. O Fiscal do Contrato suspenderá o pagamento da Contratada até a entrega dos 
documentos exigidos para a verificação de inconsistências ou anomalias de impressão.  
 
9.9. Para as impressoras que por ventura estejam instaladas utilizando a porta USB, a 
contratada poderá apresentar solução para captura do contador, ou comprovar o 
contador físico com relatório retirado do próprio equipamento, devidamente assinado 
pelo gestor da localidade.  
 
9.10. A planilha de medição, relatórios e atestes dos Gestores, relacionadas nos Anexos 
XII e XV (Termo de Referência), juntamente com as notas fiscais/faturas deverão ser 
enviadas para o fiscal técnico, se possível por e-mail, até o 1º dia útil de cada mês, para 
serem conferidas e atestadas.  
 
9.11. O pagamento fica subordinado à manutenção de todas as condições de habilitação 
por parte da contratada, bem como condicionado à verificação da situação da 
regularidade fiscal, podendo a Administração reter os pagamentos devidos caso a 
empresa contratada não esteja regular com a seguridade social, consoante o parágrafo 
3º, do art. 195, da CF/88;  
 
9.12. Nenhum pagamento será efetivado a contratada se pendente uma das condições 
de habilitação.  
 
9.13. O pagamento somente será realizado mediante entrega pela CONTRATADA 
juntamente com a Nota Fiscal, dos seguintes documentos:  
a) Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas;  
b) Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários;  
c) Comprovante de recolhimento dos encargos fiscais;  
d) Comprovante de recolhimento dos encargos sociais;  
 
9.14. A comprovação de que trata o item anterior será demonstrada mediante 
apresentação de documentos oficiais, correspondentes ao mês do adimplemento da 
obrigação ou, excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as 
referidas contribuições;  
 
9.15. O pagamento dos serviços poderá ser suspenso em caso de descumprimento das 
obrigações trabalhistas dos envolvidos na contratação.  
 
9.16. O pagamento dos serviços:  
- poderá ser suspenso em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas dos 
envolvidos na contratação.  



 

 

- prestados no último mês de vigência contratual somente ocorrerá após a comprovação 
do cumprimento das obrigações trabalhistas (pagamento salário, recolhimento de 
encargos, referente ao último mês de vigência do contrato e quitação relativa à rescisão 
do contrato de trabalho entre empregado e empregador), por parte da CONTRATADA, 
haja vista a implicação da responsabilidade subsidiária do CONTRATANTE, quanto 
àquelas obrigações (art. 71 da Lei nº 8.666/1993 e Enunciado nº 331 do TST).  
 
9.17. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da Contratada, 
importará em suspensão do prazo de vencimento da obrigação da Contratante.  
 
9.18. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de 
alguma forma o Fornecedor, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor 
devido, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA/IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva 
realização.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
das seguintes Dotações Orçamentárias: 
  
01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Gabinete do Prefeito 
 
01.03.01.04.121.0028.2013.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 
 
01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 
01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 
Administrativo Educacional – SME 
 
01.05.01.13.122.0016.2124.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a 
Diretoria de Cultura 
 
01.05.01.27.122.0014.2041.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a 
Diretoria de Esportes 
 
01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
 
01.06.01.17..512.0021.2054.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Diretoria do Departamento de Água e Esgoto - DAE 
 
01.07.01.04.122.0002.2155.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Governo 
 



 

 

01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção da Gestão 
Administrativa do SUS 
 
01.08.01.10.122.0009.2316.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Conselho Municipal 
de Saúde 
 
01.08.01.10.122.0009.2331.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Ouvidoria do SUS 
 
01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Programa de Saúde da Família – PSF 
 
01.08.01.10.301.0010.2235.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o NASF 
 
01.08.01.10.302.0011.2078.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção com a Cozinha 
Hospitalar 
 
01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Laboratório Municipal 
 
01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Unidade de Coleta e Transfusão de Sague (UCT) 
 
01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Centro 
de Atendimento Psicossocial 
 
01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Hospital Municipal 
 
01.08.01.10.302.0011.2183.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Unidade Descentralizada de Reabilitação (UDR) 
 
01.08.01.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
SAMU 
 
01.08.01.10.302.0011.2234.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Unidade de Saúde da Mulher 
 
01.08.01.10.302.0011.2236.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do 
Centro Integrado de Atendimento e Atenção em Saúde (CIAAS) 
 
01.08.01.10.304.0013.2102.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Vigilância Sanitária 
 
01.08.01.10.305.0013.2096.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Vigilância em Saúde 
 
01.09.01.18.122.0008.2028.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Superintendência de Meio Ambiente 



 

 

 
01.09.01.20.122.0007.2145.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
 
01.10.01.08.244.0024.2012.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
 
01.10.03.08.122.0024.2326.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Adjunta de Execução e Prestação de Contas 
 
01.10.03.08.122.0024.2334.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Gestão Administrativa do FMAS 
 
01.10.03.08.241.0032.2019.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos – SCFV 
 
01.10.03.08.243.0032.2114.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Serviço de Convivência e Adolescentes – SCFV 
 
01.10.03.08.243.0033.2154.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Lar Recanto Feliz 
 
01.10.03.08.244.0032.2115.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Programa de Atenção Integral a Família/PAIF (CRAS) 
 
01.10.03.08.244.0032.2319.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Diretoria da Proteção Básica e Especial 
 
01.10.03.08.244.0032.2341.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Programa Bolsa Família 
 
01.10.03.08.244.0032.2342.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Equipe Volante 
 
01.10.03.08.244.0033.2346.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e 
Indivíduo/PAEFI – CREAS 
 
01.10.03.16.122.0023.2328.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Diretoria de Programas Habitacionais 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
11.1. O REAJUSTE dos preços dos serviços objeto deste contrato poderá ocorrer desde 
que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para 
apresentação da proposta de preços pela licitante ou, nos reajustes subsequentes ao 
primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão 
ser reajustados utilizando-se o – IPCA, acumulados em 12 (doze) meses.  
 



 

 

11.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.  

11.3. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.  

11.4. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado 
depois de extinto o contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
12. Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato a funcionária pública municipal 
da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sra. PATRÍCIA MARIA BENTO LINS, designada 
como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
através da Portaria Nº 036/2018, de 15 de fevereiro de 2018, à qual competirá dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
12.1 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade do CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 70, da 
Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, 
da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, numerado em 
ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido pela 
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas 
pela CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 
CONTRATANTE poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 
 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos 
ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor da parcela em 
execução, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do 
recebimento da notificação; 

 



 

 

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da 
falta cometida; 

 
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 própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
15.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades supramencionadas. 

 
15.2 A multa referida no caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. 
 
15.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos 
do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

 
16.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
16.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, 
com suas ulteriores alterações, notificando-se a CONTRATADA com 
antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; ou 
 

c) judicial, nos termos da legislação. 
 

16.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla defesa. 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão 
resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais 
que regem a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no Jornal 
Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, conforme 
dispõe o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 
 
CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a 
esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da 
Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde 
que não possa ser resolvido amigavelmente; 
 
E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o 
presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. 

 
Jaciara-MT, 01 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – COPY TEC 
Wellington Reinaldo Nabuco 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
___________________________            ____________________________ 
Nome: Anna Carolina Carvalho de Sousa Fabian          Nome: Tiago Rodrigo Zenkner 
CPF: 020.362.731-81                 CPF: 020.095.671-02 
RG: 1311485-9 SSP/MT                                RG: 1670936-5 SSP/MT 
 
 



 

 

 
ANEXO I 

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CÓD. TCE QUANT. UNID. VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: 
MARCA BROTHER MFC 6902 DW; VELOCIDADE 
DE 50 PPM; IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO 
E FAX; PROCESSADOR DE 800MHZ; MEMÓRIA DE 
1GB; FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO 
PASSAGEM ÚNICA; RECURSO DE IMPRESSÃO 
SEGURA; CICLO MENSAL DE ATÉ 150.000 
PÁGINAS. OBS: 54 EQUIPAMENTOS 

417520-4 
UF: 1092 12 MESES R$ 11.370,00 R$ 136.440,00 

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA: 
MARCA XEROX C 400; IMPRESSÃO FRENTE E 
VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; PROCESSADOR 
DE 1,05 GHZ; MEMÓRIA DE 2 GB; RECURSO DE 
IMPRESSÃO SEGURA; CICLO MENSAL DEATÉ 
80.000 PÁGINAS; ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, 
USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE, NFC TAP-TO-
PAIR. OBS: 01 EQUIPAMENTO 

334991-8 
UF: 1092 12 MESES R$ 840,00 R$ 10.080,00 

VALOR TOTAL R$ 146.520,00 

 
O valor total dos itens é R$ 146.520,00 (Cento e quarenta e seis mil quinhentos e vinte reais). 

 
DETALHAMENTO DE CUSTO POR EQUIPAMENTO 

 

 
 

 Volume Mensal de Impressão 
(R$) 

Mensal por 
equipamento 

(R$) 

Página 
Impressa 

(R$) 

Mensal por 
Tipo de 

Equipamento 
(R$) 

 

Mensal por 
Tipo de 

Equipamento 
(R$) 

 

Total (taxa fixa 
+ custo 

unitário) 

  
QTDE 

 
P B 

 
COLOR 

 
Taxa fixa 

 
Custo 

Unitário 

 
Equipamento 

 
Impressão 

 
Total 

TIPO I 
MULTIFUCIONAL 

MONOCROMÁTICA 

 
54 

 
132.000 

  
R$ 125,00 

 
R$ 0,035 

 
R$ 6.750,00 

 
R$ 4.620,00 

 
R$ 11.370,00 

TIPO II - 
IMPRESSORA 

COLORIDO 

 
01 

  
2.000 

 
R$ 140,00 

 
R$ 0,35 

 
R$ 140,00 

 
R$ 700,00 

 
R$ 840,00 

 
 
 

TOTAL 

    
 

MENSAL 

 
R$ 6.890,00 

 
R$ 5.320,00 

 
R$ 12.210,00 

  
 

55 
 

1.584.000 
 

24.000 
 

12 meses  
 
R$ 82.680,00 

 
R$ 63.840,00 

 
R$ 146.520,00 



 

 

DETALHAMENTO DE LOCAL POR EQUIPAMENTO  

PREFEITURA - SEDE 

Localidade Equipamento atual Franquia 
monocromática 

Franquia 
colorida Equipamento da Ata 

 
 

Licitação e Contratos 

 
01 impressora HP 4014 
01 Multifuncional HP 

01 scanner Canon DR 2020 
 

15.000 
 
 03 Multifuncional Monocromática( Tipo I ) 

 
Planejamento 

 
02 Impressora HP 

01 Ploter A1 
01 impressora HP 

15.000 
 
 02 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
Engenharia 

 
01 impressora HP 

 
5.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 

Comunicação Social 01 impressora colorida  
 

2.000 

 
01 impressora Colorida ( Tipo II ) 

 
Esta colorida atendera o planejamento, 

engenharia e comunicação social. 
 

Gabinete 
 

01 impressora HP 2.000  
 

01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

 
Assessor de Gabinete 

 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 

 
Financeiro 

 
 

 
1.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Recepção Prefeitura 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Tesouraria 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Contabilidade 
 

 
01 impressora HP 

 
3.000 

 
 

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Compras/execução 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000 

 
 

01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

 
Fiscalização Tributária 

 

 
02 impressoras HP 

 
4.000 

 
 

02 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

 
Tributos balcão 

 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Controle Interno 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Recurso Humanos 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 

 
Jurídico 

 

 
01 impressora HP 

01 scanner 
 

 
2.000 

  
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
Ouvidoria 

 

 
01 multifuncional 

 
2.000 

 

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
 

Sede 
 

 
01 impressora HP 

 
3.000 

 
 

01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL 
 

Sine 
 

 
02 Multifuncional 

 
4.000 

 
 

02 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 



 

 

 
Bolsa Família 

 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Recepção 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000 

 
 

01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

 
Secretaria 

 

 
01 impressora HP 

 
2.000 

 
 

01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

 
RG/ Junta Militar 

 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
Biblioteca 

 

 
01 impressora Brother 

 
2.000 

 
 

01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

 
Sala de informática 

 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

RH sala Ana Claudia 
 

 
02 impressora HP 

 
2.000 

 
 

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Assessoria Pedagógica 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 

 
Bolsa Família 

 
01 impressora HP 

 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Coordenadoria 
Pedagógica 

 

 
01 impressora HP 

 
5.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 
 

Sede (Regulação , RH, 
ADM e Sistema de 

Informação ) 
 

 
 

01 impressora HP 

 
 

10.000 
 

 
 

05 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

 
PSF (I, II, III, IV, V, 

VI, VII e VIII ) 
 

 
 

 
16.000  

 
08 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 

 
Fisioterapia 

 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

CAPS 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000 

 
 

01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

 
 

CIAS 

 
 

02 impressoras HP 

 
 

5.000 
 

 
 

02 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 
 

SECRETARIA DE OBRAS 
 

ADM 
 

 
01 impressora HP 

 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 
 

Urbanismo 
 

 
01 impressora HP 

 
2.000  

 
01 Multifuncional Monocromática ( Tipo I ) 

 

 


