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CONTRATO DE ADESÃO ARPE Nº 02/2011 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, 
ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO – ARPE E 
TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E 
SERVIÇOS LTDA EM DECORRÊNCIA DA 
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 358/UFSC/2010, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 23080.022710/2010-23, 
PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERA DE 
SANTA CATARINA. 
 

Por este instrumento de Contrato, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de 
Pernambuco - Arpe, autarquia estadual criada pela Lei Nº 12.524 de 30/12/2003, 
regulamentada através do Decreto Estadual Nº. 30.200 de 09/02/2007, inscrita no CNPJ/MF 
sob o Nº. 03.906.407/0001-70, com sede na Avenida Conselheiro Rosa e Silva nº 975- Aflitos- 
Recife- PE, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. ROLDÃO JOAQUIM DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no município do Recife, Estado 
de Pernambuco, portador do CPF/MF no 013.167.374-20, no uso de suas atribuições que lhe 
são delegadas pela Lei Estadual no.12.524, de 30 de Dezembro de 2003 e com base na Lei 
Federal no.8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações, daqui por diante designada 
simplesmente Arpe ou CONTRATANTE e a empresa TECNOSET - INFORMÁTICA 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 64.799.539/0004-88, 
estabelecida na Av. Marquês de Olinda, nº 200 – Sala 409 – Bairro do Recife Antigo – Recife-
PE, CEP 50.030-000, representado neste ato pelo SR. NEILTON RAMOS VALENÇA, 
brasileiro, casado, Gerente de Negócios, inscrito no CPF/MF sob Nº 529.459.874-49, portador 
do RG Nº 3.082.885, expedida pela SSP-PE, residente na cidade de Recife-PE, doravante 
designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, com fulcro nas normas 
gerais de que trata a Lei Federal de Licitaçõe e Contratos, demais normas atinentes à matéria, 
celebra o presente CONTRATO DE ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS advinda do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2010, Processo de  Licitação Nº 23080.022710/2010-23, 
mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e 
estabelecem, bem como considerando a autorização contida no Ofício da Universidade Federal 
de Santa Catarina Nº 168/PROINFRA/2011, promotora do mencionado Pregão Eletrônico. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de 
Impressão Departamental, de caráter local com acesso via rede local (TCP/IP), 
compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços 
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de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários 
(exceto papel), incluindo serviços de operacionalização da solução, para atender as 
necessidades de impressão da Arpe, conforme discriminado nas tabelas 1 e 2 abaixo: 
 
Tabela 1 - Categorias de equipamentos e estimativa de custo de locação 

Item Categoria de Equipamentos Quantidade de 
Impressoras 

Unitário 
Mensal (R$) 

Total 
Estimado 

Mensal (R$) 
Total Estimado 

Anual (R$) 

1 

Multifuncional laser monocromática (tipo 1), A4 – 
35 ppm 
Marca: Lexmark  
Modelo: X464DE com modulo de memória 
adicional de 128MB (totalizando 256MB) 

02 R$ 120,00 R$ 240,00 R$ 2.880,00 

Totais Estimados 02 120,00 R$ 240,00 R$ 2.880,00 
 

Tabela 2 - Quantidade estimada de impressão mensal e estimativa de custo da impressão 

Item Caterogira de 
Equipamentos 

Quantidade de 
Impressoras 

Media 
mensal por 
impressora 

Total de 
páginas 
por mês 

Valor 
unitário 
página 

impressa 
(R$) 

Valor 
mensal 
página 

impressa 
(R$) 

Valor anual página 
impressa (R$) 

1 

Multifuncional 
laser 
monocromática 
(tipo 1), A4 – 
35 ppm 

02 4.500 9.000 R$ 0,0286 R$ 257,40 R$ 3.088,80 

Totais Estimados 02 4.500 9.000 R$ 0,0286 R$ 257,40 R$ 3.088,80 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da empresa Contratada: 

 
1. Prestar o serviço com o fornecimento dos equipamentos e do material relativo ao objeto 

da licitação dentro do prazo e local, nas especificações e quantidades estabelecidas no 
edital e anexo. 

2. Fornecer os equipamentos e o material de primeira qualidade, necessários para os 
serviços, segundo os elementos técnicos e demais especificações constantes do edital 
e anexo. 

3. A empresa será responsável pela substituição das peças e a manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos locados em cumprimento ao objeto da presente licitação. 

4. A empresa deverá substituir o equipamento quando der problemas de funcionamento 
por outro de igual porte. Caso a empresa não termine o reparo do equipamento no 
prazo estabelecido  e as partes constatarem que a utilização do equipamento é inviável, 
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a empresa deverá substituí-lo em até 04 (quatro) horas, por outro de sua propriedade, 
com características iguais ou superiores, por um período máximo de 60 dias. Caso o 
equipamento original não possa ser reinstalado a empresa deverá substituí-lo por um 
novo. 

5. O técnico da empresa fará um relatório dos procedimentos adotados durante o 
atendimento, fechando este registro após ter solucionado e concluído o chamado, 
devidamente aprovado pela Arpe, que ficará com uma via desse relatório que será 
anexada ao documento Acompanhamento de Abertura de Chamados Técnicos 
efetuando neste momento seu fechamento com base nos dados deste documento. 

6. O papel para operacionalização das impressões será fornecido pela Arpe. 

7. Colocar a disposição da Arpe empregados que ficarão responsáveis para o 
gerenciamento da solução de impressão departamental. 

8. Os empregados da empresa que ficarão disponíveis na Arpe para garantir os serviços 
deverão usar uniforme da empresa e portar crachá de identificação. 

9. Responder, com exclusividade, pelos ônus salariais, fiscais, comerciais e outros, 
decorrentes da execução dos serviços. 

10. Responder pelos danos que, porventura, vierem a ser causados à Arpe ou a terceiros, 
por seus prepostos, quando a serviço da Arpe.  

11. Atender prontamente as exigências do Setor Responsável da SeTIC/Arpe inerentes ao 
objeto da Ordem de Serviço e Fornecimento. 

12. Manter, durante a vigência da ATA, todas as condições exigidas para a habilitação e 
classificação da proposta. 

13. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Arpe. 

14. Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da Arpe. 

15. Efetuar os serviços de manutenção dos equipamentos dentro das normas técnicas 
recomendadas pelo fabricante do equipamento e dentro do horário comercial. 

16. Arcar com todas as despesas de transporte, equipamentos de reparos, adicionais e 
encargos necessários a execução do objeto da presente contratação. 

17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que seus prepostos, por ventura, venham a 
sofrer a serviço da Arpe a mando da empresa. 

18. Instruir seus profissionais, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Arpe. 
19. Fazer seguro contra risco de acidente de trabalho, para os profissionais indicados para 

os serviços, responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução da presente licitação, conforme exigência 
legal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Compete à Contratante: 

1. Efetuar o pagamento à contratada pelos serviços prestados e o fornecimento do 
material no valor anual de R$ 5.968,80(cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e 
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oitenta centavos), por meio de depósito bancário em até 15 (quinze) dias corridos, a 
contar do término da execução dos serviços, com a respectiva Nota Fiscal, emitida no 
mínimo em 2 (duas) vias, com o mesmo CNPJ e Razão Social apresentados para 
habilitação e proposta, desde que comprovada a regularidade da situação fiscal do 
licitante. 

2. A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços e os materiais de modo idêntico aos 
mencionados no edital e anexo, bem como data de emissão, mês de referência, valor e 
outros dados necessários à perfeita compreensão do documento de cobrança. 

3. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, 
utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço objeto deste contrato, 
conforme legislação vigente. 

4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de 
inadimplência contratual. 

5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa executar os serviços 
objeto deste contrato. 

6. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando, em registro próprio, as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério 
exijam medidas corretivas. 

7. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição do empregado da 
Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 
Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta 
do Orçamento Geral da Arpe, no Programa de Trabalho nº 04.122.0306.1006, Natureza de 
Despesa 3.390.39 e Fonte 0241, Notas de Empenhos nºs 2011NE000270 e 2011NE000271, 
datadas de 12/09/2011, no valor total de R$ 1.989,60(um mil, novecentos e oitenta e nove reais 
e sessenta centavos) para os meses de setembro a dezembro de 2011. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
O preço poderá ser reajustado à vista da demonstração da elevação dos custos e depois de 
decorrido o período de um ano da apresentação da proposta, se outra não for à periodicidade 
estabelecida pela legislação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do presente contrato iniciar-se-á a partir da sua assinatura, cuja eficácia se dará 
com a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, e vigorará por 12 
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(doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos subseqüentes de até 12 (doze) meses, até 
o limite legal, à vista de manifestação prévia e favorável da Administração.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
 

Na inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Contratada, garantido o direito 
à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com o Estado de Pernambuco, e será 
descredenciado perante o CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e nas 
demais cominações legais. 

Parágrafo Primeiro - Pelo atraso ou inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, 
erro/imperfeição, mora na execução, inadimplemento ou não veracidade das informações 
prestadas, a Contratada estará sujeita, segundo a extensão da falta cometida, às penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87, da Lei n° 8.666/93, garantida prévia defesa: 

I  –  Advertência; 

II  – Multas: 

a) de 0,1% do valor do contrato atualizado, por dia de atraso por descumprimento 
injustificado do prazo de realização dos serviços e entrega do material, limitado a 30 
(trinta) dias de atraso; 

b) de até 10% do valor atualizado do contrato, em qualquer hipótese de inexecução 
total ou parcial do contrato ou qualquer outra irregularidade na execução do objeto 
contratado. 

Parágrafo Segundo - As importâncias relativas a multas deverão ser recolhidas a Arpe, 
observando a data de vencimento estabelecida pela Arpe, podendo a Administração cobrá-las 
judicialmente, nos termos da Lei nº 6.830/80, ou conforme o caso, descontá-las dos valores 
remanescentes de pagamento à empresa. 

Parágrafo Terceiro -. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA -DO RECEBIMENTO 

 
O recebimento provisório dar-se-á mediante termo circunstanciado, a ser elaborado por 
servidor designado. O recebimento definitivo será efetuado no prazo de 05 (cinco) dias, 
mediante termo de aceitação, elaborado pelo mesmo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja as partes elegem o foro da 
Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as questões oriundas do 
presente Contrato. 

 

 E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi 
lavrado o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual 
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 
(duas) testemunhas. 

 

Recife, 15 de setembro de  2011. 

 

 

 

ROLDÃO JOAQUIM DOS SANTOS 
Arpe – Agência de Regulação de 

Pernambuco 
Diretor Presidente 

 
 
 

NEILTON RAMOS VALENÇA 
TECNOSET – Informatica Produtos e 

Serviços Ltda 
Gerente de Negocios 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 
------------------------------------------- 

CPF: 

 

------------------------------------------ 

CPF: 

 

 

ct Adesão 02 2011 TECNOSET  


