
 

 

CONTRATO Nº 011/2021 QUE ENTRE SI FAZEM O 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS - ISSA E A 

EMPRESA DIRECTA COMÉRCIO SERVIÇOS E 

SOLUÇÕES LTDA.-ME. 

 
O INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ANÁPOLIS - ISSA, autarquia municipal, inscrita no CNPJ nº 05.469.074/0001-95, com sede na 

Rua 15 de dezembro, nº 641, Centro, CEP 75.024-070, Anápolis/GO, ora denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente e abaixo assinado, Eduardo Milke, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 769.571.951-04, ora denominado de 

CONTRATANTE e a empresa DIRECTA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.-

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.329.217/0001-75, 

estabelecida na Avenida Pires Fernandes, nº 568, Setor Aeroporto, Goiânia, Goiás, CEP 74.070-

030, neste ato representada por seus sócios, Moisés Belo Filho, brasileiro, casado, empresário, 

portador do CPF nº 193.463.601-00, e/ou José Barbosa da Silva, brasileiro, casado, empresário, 

portador do CPF nº 195.447.901-87, ora denominada CONTRATADA, estando as partes sujeitas 

às normas das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, suas alterações subsequentes e demais normas 

aplicáveis à espécie, lavra-se o presente contrato, nos termos do processo administrativo nº 

000000371/2021 (Pregão Eletrônico nº 002/2021), mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO e DO REGIME DE EXECUÇÃO:  

1.1. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de 

impressão monocromática e policromada na modalidade franquia mais excedente, digitalização e 

cópia de documentos, com fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, assistência técnica 

(com agilidade no atendimento de chamados) e manutenção preventiva e corretiva com suporte 

on-site, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento 

de insumos originais, toner, papel A4 e disponibilização de software de gerenciamento de ativos 

e bilhetagem de páginas impressas e também o fornecimento de Scanner de Mesa Corporativo de 

Alta Produtividade, com função PDF-A (Pesquisável) para atender a necessidade do ISSA, pelo 

prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma da lei, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021: 

 
ITEM QTD TIPO  DESCRIÇÃO FRANQUIA 

MENSAL 

FRANQUIA 

ANUAL  

01 06 
TIPO 

001 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

MONOCROMÁTICA A4 LASER OU 

LED 

17.000 204.000 

02 01 
TIPO 

002 

IMPRESSORA POLICROMÁTICA 

LASER / LED COLORIDA 
500 6.000 

03 03 
TIPO  

003 

SCANER DE MESA COM ALTA 

PERFORMANCE 
S/LIMITE 

04 

FORNECIMENTO PAPEL A4, GRAMATURA DE 

PAPEL ACEITÁVEL 75 - 150 G/M2, A4 - 210 X 297 

MM, 2.3 QUILOGRAMAS, COR BRANCO. 

CONFORME FRANQUIA  

 

1.2. Regime de Execução: Os serviços serão executados em regime de execução indireta, na 

modalidade de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente contrato vigerá 

pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Município 

de Anápolis, podendo ser prorrogado pelas partes, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 



 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: O preço total ajustado e ao qual o 

CONTRATANTE se obriga a adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 

50.338,92 (cinquenta mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos). 

3.1. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato 

será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e 

necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente instrumento, 

sendo responsável pelo pagamento de todas as despesas com salários, diárias, alimentação, 

transporte, encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, seguros, hospedagem, 

ferramentas e equipamentos de trabalho, equipamentos de EPI, materiais de consumo, insumos, 

utensílios, lucros e quaisquer outras incidentes sobre o serviço, não se admitindo qualquer 

adicional. 

3.2. No caso de prorrogação do contrato, o valor poderá ser reajustado, nos termos da legislação 

aplicável e atendendo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – 

IPCA-E, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, verificado entre a 

data de início e término do contrato, ou outro indexador econômico que vier a substituí-lo, em 

caso de extinção do mesmo. 

3.3. Na possibilidade de acréscimo será utilizada a norma prevista no artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO DO PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA – O pagamento será realizado em 

parcelas mensais, no valor de R$ 4.194,91 (quatro mil cento e noventa e quatro reais e noventa e 

um centavos), pagas mensalmente após a entrega da Nota Fiscal de Serviço, totalizando este 

contrato o valor de R$ 50.338,92 (cinquenta mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois 

centavos). 

4.1. A contratada deverá emitir a nota fiscal até o 5º dia útil do mês corrente, e o pagamento será 

realizado em até 15 (quinze) dias úteis da emissão da nota fiscal, desde que comprovada a devida 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei e Certificação da 

Controladoria Geral do Município.  

4.2. Quando a impressão mensal não atingir as 17.000 (dezessete mil) cópias monocromáticas e 

500 (quinhentas) cópias policromáticas, o número (quantidade) faltante será acumulado para o 

mês seguinte, passando de um mês para o outro até o esgotamento total das impressões que 

deverão ser efetuadas durante o ano.  

4.3. Na hipótese da impressão mensal superar o limite de 17.000 (dezessete mil) cópias 

monocromáticas e 500 (quinhentas) cópias policromáticas, o quantitativo excedente será 

compensado no mês subsequente, passando de um mês para o outro até a compensação total das 

impressões que deverão ser efetuadas durante o ano.   

4.4. Na eventualidade de haver sobra/excesso de cópias no decorrer da vigência do contrato, a 

quantidade das cópias faltantes/excedentes será adequada nas três últimas faturas a serem 

apresentadas pela licitante contratada, observado o limite de supressão/acréscimo de que trata o 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, considerando-se como referência para o acerto o valor unitário de cada 

impressão, de acordo com a franquia anual prevista na Cláusula Primeira deste Contrato. 

4.5. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATANTE deverá atestar o recebimento dos 

serviços mediante assinatura na Nota Fiscal/Fatura por parte do Setor de Tecnologia da 

Informação, do Setor de Compras e da Diretoria Administrativa e Financeira do ISSA.  

4.6. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata este contrato são oriundos do 

Fundo Municipal da Previdência Social de Anápolis, Dotação Orçamentária nº 

04.122.0400.2.038.3.3.90.39. 

4.7. No caso de falha ou inexecução do objeto contratado, ou, ainda, caso seja apurada alguma 

irregularidade na documentação ou na Nota Fiscal apresentada ao CONTRATANTE, o 

pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da 

CONTRATADA para o saneamento da irregularidade, não respondendo o CONTRATANTE por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 



 

4.8. A Nota Fiscal deverá ser entregue e protocolada na sede do CONTRATANTE, no endereço 

descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente (de segunda a sexta-feira, 

das 07h:30m às 17h:30m horas) ou enviada via correio eletrônico: compras@issa.go.gov.br. 

4.9. Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na sede do CONTRATANTE, o 

pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

4.10. O pagamento será efetuado por ordem de pagamento, após liberação da despesa pela 

Controladoria Municipal. 

4.11. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal, o valor devido pelo ISSA será atualizado 

financeiramente, de acordo com a variação do IGP-M/FGV, desde a data final do período de 

inadimplemento até a data do efetivo pagamento, nos termos do inciso XIV, do art. 40, da Lei 

8.666/93. 

4.12. O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos 

de pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamentos.  
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO DE INSTALAÇÃO E RECEBIMENTO 

DOS EQUIPAMENTOS: 

5.1. Os equipamentos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento deverão ser 

entregues na sede do ISSA, situado na Rua 15 de Dezembro, nº 641, Centro, Anápolis, Goiás. 

5.2. Prazo de entrega: até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do 

contrato e sua publicação no Diário Oficial do Município de Anápolis. 

5.3. Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total responsabilidade 

da CONTRATADA, correndo por sua conta o risco da operação, inclusive fretes, embalagens, 

carga e descarga. 

5.4. O objeto desta licitação será recebido pela CONTRATANTE conforme disposto no art. 73, 

inc. II, alíneas “a” e “b”, da Lei n ° 8.666/93, com suas respectivas alterações e demais normas 

pertinentes, sendo que os prazos não são cumulativos. 

5.5. O objeto será recebido provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias corridos, após a 

comunicação formal de conclusão dos serviços, mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes. 

5.6. O objeto será recebido definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias corridos após o 

recebimento provisório, somente após a instalação de todos os equipamentos definidos no Termo 

de Referência. Entende-se por equipamento instalado somente aqueles que estiverem prontos para 

o uso, devidamente adicionados ao sistema de impressão e bilhetagem. Só será autorizado o início 

do primeiro ciclo de cobrança após a conclusão desta etapa e consequente emissão do Termo de 

Recebimento definitivo. 

5.7. Todas as especificações e exigências quanto ao objeto estão dispostas no Termo de 

Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021. 

5.8. Não será aceita entrega parcial do objeto em desconformidade, sob pena de rejeição do 

serviço. 

5.9. Caso o produto não corresponda ao exigido no Termo de Referência anexo ao Edital do 

Pregão Eletrônico nº 002/2021, e, nos casos de inadequação das condições de entrega, a 

CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas no instrumento convocatório e na Lei Federal n° 8.666/93. 

5.10. O recebimento dos serviços de impressão (atesto) será realizado mensalmente de acordo 

com validação da leitura e conferência de relatórios. 

5.11. Se for necessário a estipulação de prazo de prorrogação para regularização da pendência, 

ficará a cargo do Fiscal do Contrato, comunicando a Presidência do ISSA sempre que necessário, 

consoante a complexidade da solução que deverá ser adotada. 

5.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (§ 2º do art. 73, 

da Lei 8.666/93). 

5.13. Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e originais do fabricante. 

mailto:compras@issa.go.gov.br


 

5.14. Caso a CONTRATANTE entenda pela realização de aditivos para prorrogação da vigência 

contratual, em relação a natureza continuada do serviço, todos os equipamentos deverão ser 

substituídos por novos conforme a primeira distribuição.  

5.15. Todos os equipamentos serão entregues devidamente identificados, acondicionado em suas 

embalagens originais, lacradas e em perfeitas condições para a instalação da CONTRATADA 

com acompanhamento da CONTRATANTE;  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. Cumprir fielmente os serviços discriminados no Termo de Referência e nos demais 

documentos anexos ao Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021. 

6.2. É de responsabilidade da CONTRATADA atender todos os itens que contemplam a prestação 

de serviços: 

6.2.1. Fornecimento e disponibilidade dos equipamentos; 

6.2.2. Fornecimento de insumos e peças originais com a maior capacidade suportada pelo 

equipamento. 

6.2.3. Atendimento dos chamados registrados; 

6.2.4. Realização de manutenções preventivas e corretivas; 

6.2.5. Assumir qualquer ônus em decorrências de defeitos e vícios, ocultos ou aparentes, nos 

equipamentos fornecidos; 

6.2.6. Cumprimento das cláusulas contratuais; 

6.3. Elucidar todas as questões relativas à execução dos serviços, uso dos equipamentos e outros 

que porventura surgir. 

6.4. 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 8.078/1990). 

6.5. Observar as normas relativas ao sigilo e à confidencialidade de informações e dados 

disponibilizados.  

6.6. Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços, 

observando ainda as normas de segurança no acesso às dependências da CONTRATANTE. 

6.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, 

assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses.  

6.8. Informar a CONTRATANTE, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a 

execução do presente contrato.  

6.9. A CONTRATADA deverá adotar, para o serviço de suporte técnico, nas interações com os 

USUÁRIOS da CONTRATANTE, o idioma Português do Brasil. 

6.10. Entende-se como instalação, a alocação e configuração da impressora e do equipamento 

conversor de energia na respectiva subunidade e a implantação do software de gerenciamento, 

inclusive com testes de funcionamento.  

6.11. A CONTRATADA deverá manter no CONTRATANTE estoque de materiais de consumo 

suficientes para permitir a não paralisação dos serviços por falta dos mesmos, com reposição 

automática de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias.  

6.12. Arcar com todas as despesas decorrentes do transporte dos equipamentos e materiais 

necessários à execução dos serviços etc., sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, inclusive 

quando da retirada para manutenção.  

6.13. Instalar somente equipamentos novos, de primeiro uso, nas configurações mínimas exigidas 

e em plenas condições de uso acompanhado de transformador de energia, conforme orientação 

do fabricante.  

6.14. Promover manutenções preventivas periodicamente, entretanto, obrigatoriamente fazendo a 

comunicação disso à CONTRATADA com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas).  

6.15. Prover as manutenções com os técnicos próprios, não podendo transferir, subcontratar, 

terceirizar, no todo ou parte, os serviços contratados.  

6.16. Emitir e encaminhar à fiscalização do contrato relatório de contabilização do equipamento 

antes e depois do serviço, não sendo computadas as cópias, impressões etc. executadas no período 

de manutenção.  

6.17. Apresentar, junto à fatura, relatório mensal relativo ao serviço produzido.  



 

6.18. Garantir o respeito, por parte de seus empregados, às normas internas das unidades da 

CONTRATANTE onde serão prestados os serviços.  

6.19. Prover seus funcionários de uniformes que deverão ser apresentados sempre limpos, 

identificados por meio de crachás com foto, nome e função visíveis, substituindo-os, em no 

máximo 24 (vinte e quatro) horas, quando se mostrarem inconvenientes à permanência nas 

dependências da CONTRATANTE, a julgamento justificado desta.  

6.20. Indicar representante para fazer a comunicação e o relacionamento com a 

CONTRATANTE, informando número de telefone fixo e móvel e e-mail. SLA de atendimento: 

até 8 (oito) horas úteis. 

6.21. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação e 

capacidade de operação apresentadas na licitação e assinatura do instrumento.  

6.22. Licenciamento da solução deve ser proporcional a quantidade total de equipamentos 

indicadas neste edital, sendo ilimitada para quantidade de páginas a serem, impressas, copiadas e 

digitalizadas e quantidade de usuários a utilizarem as ferramentas e equipamentos. 

6.23. Manter, sem qualquer ônus adicional, estoque mínimo de materiais de consumo que impeça 

a interrupção dos serviços.  

6.24. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços a que se obriga, sendo vedada a 

subcontratação, total ou parcial.  

6.25. Facilitar o acesso a equipamentos, insumos, instalações e informações necessários para a 

execução do dos serviços contratados. 

6.26. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias aos serviços prestados, em até 25% do valor inicial 

atualizado do edital, conforme previsto na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

7.1. Acompanhar a execução dos serviços providos pela CONTRATADA, por meio de 

mecanismos de controle baseados na metodologia de gestão de projetos adotada pelo 

CONTRATANTE. 

7.2. Alocar profissionais do quadro da CONTRATANTE para acompanhar a implementação e 

implantação do objeto contratado pela CONTRATADA.  

7.3. Avaliar os profissionais indicados pela CONTRATADA para a execução das atividades 

objeto do Contrato, reservando-se ao direito de rejeitar ou solicitar a imediata substituição de 

qualquer profissional que não atenda às exigências de perfil profissional mínimo para a prestação 

dos serviços especificados neste Termo de Referência ou que não se adaptar à forma de trabalho 

da CONTRATANTE.  

7.4. Providenciar as instalações físicas dos ambientes que irão receber os equipamentos, para o 

desenvolvimento das atividades pela CONTRATADA a serem realizadas nas dependências da 

CONTRATANTE, tomadas com aterramento, pontos de rede na quantidade suficiente para 

instalação dos equipamentos e o servidor para instalação do software.   

7.5. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências da 

CONTRATANTE, relativas à prestação dos serviços de suporte técnico e manutenção dos 

equipamentos e sistema fornecido, estando devidamente credenciados, uniformizados e 

identificados através de crachá.  

7.6. Designar servidor de seu quadro, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, além 

do Fiscal do Contrato.  

7.7. Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA, na ausência dos funcionários desta.  

7.8. Efetuar o pagamento dos serviços mediante apresentação, das Notas Fiscais/Faturas e 

relatórios. 

7.9. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução do serviço. 

7.10. Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os serviços. 

7.11. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 

CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de 

suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados 

e aceitos pela CONTRATANTE. 



 

7.12. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos 

o contraditório e a ampla defesa. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES: 

8.1. Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência ou infração administrativa pela 

CONTRATADA, quanto às suas obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja 

parcial ou integral, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções:  

8.1.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por atraso na execução do objeto, 

seguindo-se os prazos especificados no Termo de Referência anexo ao Edital. 

8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução parcial do ajuste. 

8.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do ajuste. 

8.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por descumprimento de quaisquer 

obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos itens acima. 

8.1.5. Advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos da Lei nº 8.666/93, bem como todas as demais sanções previstas na legislação 

em vigor. 

8.2. As multas são independentes, ou seja, a aplicação de uma multa não exclui a de outra. 

8.3. A aplicação das penalidades será antecedida de procedimento administrativo, garantida 

prévia e ampla defesa. 

8.4. As multas previstas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8.5. As multas que não forem recolhidas à Tesouraria do Instituto, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da data de recebimento da notificação, poderão ser descontadas no pagamento da 

CONTRATADA, sendo facultado ao CONTRATANTE cobrá-las diretamente, judicial e/ou 

extrajudicialmente. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O presente contrato poderá ser rescindido de pleno 

direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação judicial a CONTRATADA, 

nas seguintes hipóteses: 

9.1. Constituem motivo para rescisão do contrato, conforme art. 78 da Lei 8.666/93: 

9.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

9.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

9.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

9.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

9.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 

9.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 

contrato; 

9.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

9.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei 8.666/93; 

9.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

9.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

9.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

9.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 



 

9.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 

8.666/93; 

9.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 

do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

9.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 

ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação; 

9.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de 

obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

9.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

9.1.18. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

9.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei de Licitações, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

9.2. Nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisão do contrato poderá ser: 

9.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos dos subitens 9.1.1 a 

9.1.12 deste item; 

9.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

9.2.3. Judicial, nos termos da legislação.  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Ocorrendo a rescisão do 

presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará 

impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as 

penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

10.1. A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de 

todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, 

previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE 

relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a 

terceiros. 

10.2. DO REGIME JURÍDICO - As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, 

tendo a CONTRATADA plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados 

conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais. A CONTRATADA responde 

exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços 

que venham a causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder 

regressivamente caso a CONTRATANTE seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, 

desde que haja a denunciação da lide. 

10.3. A CONTRATADA deverá fazer por escrito suas orientações ao CONTRATANTE e aos 

seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência. 

10.4. As alterações contratuais supervenientes serão processadas de acordo com o preceituado no 

art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

10.5. Aplicam-se aos casos omissos o disposto na Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente na Lei 

nº 8.666/93, admitindo-se, quando necessário, a confecção de termos aditivos para a 

regulamentação de dispositivos.  



 

10.6. DOS DIREITOS DA CONTRATANTE – Fica assegurado à CONTRATANTE o direito 

de realizar procedimento licitatório durante o prazo de execução do objeto deste contrato, para 

assegurar a continuidade dos serviços, bem como os direitos previstos no art. 77 da Lei nº 

8.666/93 e a garantia total, pela CONTRATADA, dos serviços pactuados. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES – As condições 

estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 002/2021 e seus Anexos e na proposta apresentada pela 

CONTRATADA junto ao processo administrativo nº 000000371/2021 são partes integrantes 

deste instrumento, independentemente de transcrição.  

11.1. Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que 

venham a ser necessárias, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e 

CONTRATADA, tais como reajustes legalmente permitidos, a prorrogação de prazos e normas 

gerais de serviços.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente contrato 

rege-se pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, e, Decreto Federal 

nº 10.024/2019, suas posteriores alterações e normas correlatas, e pelos preceitos de Direito 

Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições do Código Civil Brasileiro. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUCESSÃO E FORO – As partes firmam o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) 

testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou 

ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Anápolis, Estado de Goiás, inobstante 

qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigado a manter um 

representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito 

permitidas neste referido foro.  

 

Anápolis, 29 de dezembro de 2021. 

 
 

________________________________________ 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores 

Municipais de Anápolis – ISSA  

CNPJ n° 05.469.074/0001-95  

CONTRATANTE 

 

 

_________________________________________ 

Directa Comércio Serviços e Soluções Ltda. 

CNPJ nº 02.329.217/0001-75 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

NOME: _________________________________  

CPF nº __________________________________      

NOME: _________________________________ 

CPF nº __________________________________           

 


