
 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  INSUMO 
 PARA  IMPRESSORAS,  QUE  ENTRE  SI 
 FAZEM  O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
 TRABALHO  DA  21ª  REGIÃO  E  A 
 EMPRESA  TECHRIBOM  SUPRIMENTOS  E 
 COMUNICAÇÃO LTDA. 

 CONTRATO TRT/DLC Nº 008/2022 

 O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  21ª  REGIÃO  ,  com  sede 
 nesta  Capital,  na  Av.  Capitão-Mor  Gouveia,  3104,  Lagoa  Nova,  CEP  59063-900, 
 inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  02.544.593/0001-82,  neste  ato  representado  por  Sua 
 Excelência  a  Desembargadora  Presidente  MARIA  DO  PERPETUO  SOCORRO 
 WANDERLEY  DE  CASTRO  ,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  nº  057.268.834-20  e 
 portadora  da  Cédula  de  Identidade  nº  107.700  -  IMLC/RN,  doravante  denominado 
 CONTRATANTE  ,  e,  de  outro  lado,  a  empresa  TECHRIBOM  SUPRIMENTOS  E 
 COMUNICAÇÃO  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  30.506.467/0001-79,  com  sede 
 na  Rua  Tupinambás,  570,  Jardim  da  Penha,  Vitória/ES,  CEP  29060-810,  neste  ato 
 representada  por  seu  representante  legal,  o  Sr.  THIAGO  VINICIOS  ALVES  ADÃO, 
 portador  da  Cédula  de  Identidade  n.  2.275.109  SSP/ES  e  inscrito  no  CPF/MF  sob  o 
 nº  107.036.007-45,  doravante  denominada  CONTRATADA  ,  têm  entre  si  justo  e 
 avençado,  e  celebram,  por  força  do  presente  instrumento,  na  forma  con  stante  no 
 PROAD  TRT  nº  1535/2022  ,  mediante  adesão  à  Ata  de  Registro  de  Preços, 
 proveniente  do  Pregão  Eletrônico  n.16/2021  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da 
 17a  Região,  em  conformidade  com  o  disposto  na  Lei  10.520/2002,  nos  Decretos 
 3.555/2000  e  10.024/2019  e,  subsidiariamente,  na  Lei  8.666/1993  e  alterações,  o 
 contrato  de  aquisição  de  insumos  originais  (cartuchos,  kit  fotocondutor  e  cilindros) 
 para  impressoras,  o  qual  reger-se-á  pelas  cláusulas  e  condições  adiante 
 discriminadas: 

 DO OBJETO 

 CLÁUSULA PRIMEIRA 

 O  presente  Contrato  tem  como  objeto  a  aquisição  de  insumos  originais  (cartuchos, 
 kit  fotocondutor  e  cilindros)  para  impressoras  Lexmark  /  Okidata,  conforme 
 especificações e quantidades expostas no quadro a seguir: 

 LOTE 1 – PRODUTO ORIGINAL PARA IMPRESSORA MARCA LEXMARK 

 Item  Cód. Almox  Descrição  Quant. 

 06  9158  CARTUCHO  DE  TONER  LEXMARK  PARA 
 IMPRESORA  LEXMARK  MULTIFUNCIONAL 
 MODELO  MX722ADHE,  REF.  58D4U00. 
 RENDIMENTO: 55.000 PÁGINAS - unidade 
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 PARÁGRAFO ÚNICO 

 Não  será  admitida  a  subcontratação  do  objeto  da  licitação.  Contudo,  a  atividade  de 
 recolhimento  e  correta  destinação  dos  resíduos  (logística  reversa)  poderá  ser 
 terceirizada 

 DO PREÇO 

 CLÁUSULA SEGUNDA 

 O  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  pelo  fornecimento  do  material 
 objeto  deste  contrato,  o  preço  total  de  R$  44.250,00  (quarenta  e  quatro  mil,  duzentos 
 e  cinquenta  reais,  conforme  Ata  de  Registro  de  Preços  proveniente  do  Pregão 
 Eletrônico  n.16/2021  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  17a  Região  e 
 discriminação abaixo: 

 LOTE 1 – PRODUTO ORIGINAL PARA IMPRESSORA MARCA LEXMARK 

 Item  Cód. Almox  Descrição  Quant.  Preço 
 Unitário 

 Preço Total 

 06  9158  CARTUCHO  DE  TONER 
 LEXMARK  PARA 
 IMPRESSORA  LEXMARK 
 MULTIFUNCIONAL 
 MODELO  MX722ADHE, 
 REF.58D4U00. 
 RENDIMENTO:  55.000 
 PÁGINAS - unidade 

 15  R$ 2.950,00  R$ 44.250,00 

 PARÁGRAFO ÚNICO 

 Os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  e  englobam  tributos  e  encargos, 
 transporte,  seguro  e  outras  despesas  que  venham  a  incidir  sobre  o  objeto  desta 
 contratação. 

 DOS PRAZOS DE ENTREGA 

 CLÁUSULA TERCEIRA 

 A  entrega  deverá  ser  feita  em  uma  única  etapa  e  no  prazo  máximo  de  40 
 (quarenta) dias, contados da data de recebimento da nota de empenho. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Poderá  ser  aceita  entrega  parcial,  desde  que  obedecidas  as  seguintes 
 condições: 

 a)  a  primeira  parcela  for  entregue,  no  máximo,  em  até  40  (quarenta)  dias, 
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 contados  da  data  de  recebimento  da  nota  de  empenho,  e  o  quantitativo  entregue  for 
 de,  no  mínimo,  30%  (trinta  por  cento)  da  quantidade  total  contratada  (registrada  na 
 nota de empenho); e 

 b)  a  parcela  remanescente  for  entregue,  no  máximo,  em  até  60  (sessenta) 
 dias após a data de recebimento da nota de empenho. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 No  caso  de  entrega  parcial,  poderá  ser  dado  o  recebimento  definitivo  dos 
 produtos  entregues,  porém  o  pagamento  à  contratada  aguardará  a  conclusão  total 
 (100%) do fornecimento do objeto. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Caso  o  prazo  de  entrega  do  material  vença  dentro  do  período  de  recesso 
 forense  (de  20/12/2022  a  06/01/2023),  conceder-se-á,  automaticamente,  acréscimo 
 de  15  dias,  com  a  contagem  sendo  iniciada  a  partir  do  primeiro  dia  útil  subsequente 
 ao término do recesso. 

 DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

 CLÁUSULA QUARTA 

 O  material  objeto  deste  contrato  deverá  ser  entregue  na  Divisão  de  Logística 
 e  Patrimônio  -  TRT  21ª  Região,  localizado  na  Av.  Capitão-Mor  Gouveia,  3104, 
 Edifício  José  Rocha,  Lagoa  Nova,  Natal/RN,  CEP  59063-900.  Tel.:  (84)  4006-3156. 
 Dias e Horário:  De segunda a sexta-feira, das 7:30  às 14 horas. 

 DO FATURAMENTO 

 CLÁUSULA QUINTA 

 Os  produtos,  objeto  deste  contrato,  deverão  ser  entregues  acompanhados  de 
 Nota  Fiscal,  emitida  no  valor  do  empenho  correspondente,  salvo  no  caso  de  entrega 
 parcial,  devendo  conter  todas  as  informações  determinadas  em  legislação 
 específica. Os dados para emissão da Nota Fiscal são os seguintes: 

 Razão Social: TRIBUNAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 Endereço: Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900. 

 CNPJ: 02.544.593/0001-82. 

 Telefone: (084)  4006-3001 / 4006-3002/ 4006-3156. 

 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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 CLÁUSULA SEXTA 

 Os  produtos  objeto  deste  contrato  serão  recebidos  da  seguinte  forma  e 
 condições: 

 1.  Recebimento  provisório  –  Será  feito  no  ato  da  entrega  do  material,  por  servidor 
 da  Setor  de  Almoxarifado  do  TRT,  para  efeito  de  posterior  verificação  da 
 conformidade do material com as especificações. 

 2.  Recebimento  definitivo  –  Será  feito  no  prazo  de  até  10  dias,  contados  do 
 recebimento provisório: 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 O  recebimento  poderá  ser  efetuado  por  servidor  que  estiver  desempenhando  a 
 função  de  Chefe  do  Setor  de  Almoxarifado  (SEALM),  podendo  solicitar  apoio  da 
 Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal (SETIC). 

 I  -  Os  recebimentos  consistirão  na  certificação  de  que  os  produtos  atendem  a  todas 
 as especificações constantes do edital. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 O  recebimento  provisório  suspende  a  contagem  do  prazo  de  entrega,  para 
 que  se  constate  se  os  produtos  entregues  estão  de  acordo  com  o  objeto  do  contrato. 
 Caso  não  estejam,  a  CONTRATADA  será  notificada  da  não  aceitação  dos  produtos 
 e  o  prazo  de  entrega  voltará  a  ser  contado  a  partir  da  data  de  sua  ciência  quanto  à 
 recusa dos produtos. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 A  cada  nova  entrega  iniciar-se-á  a  contagem  de  novo  prazo  para  recebimento 
 definitivo,  que  ficará  condicionado  à  solução  de  todos  os  problemas  constatados  nos 
 produtos. 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 O  material  recusado,  ou  seja,  aquele  entregue  em  desconformidade  com  as 
 especificações  requeridas  ou  deteriorado,  com  defeito,  etc.,  deverá  ser  retirado  do 
 almoxarifado  do  TRT  em  até  30  dias,  contados  da  data  da  notificação  de  não 
 recebimento.  Transcorrido  este  prazo  sem  que  a  empresa  notificada  efetue  o 
 recolhimento  do  material,  o  TRT  poderá  dar  ao(s)  produto(s)  a  destinação  que 
 entender  mais  adequada,  como,  por  exemplo,  doação  a  entidades  filantrópicas  sem 
 fins  lucrativos,  reconhecidas  como  de  utilidade  pública,  Organizações  da  Sociedade 
 Civil  de  Interesse  Público  ou  descarte  ambientalmente  correto  (aplicação  dos  arts. 
 1.263 e 1.275/III do Código Civil – Lei 10.406/2002). 

 DA GARANTIA DO OBJETO 
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 CLÁUSULA SÉTIMA 

 O  prazo  de  GARANTIA  dos  produtos  será  de,  no  mínimo,  12  (doze)  meses, 
 contados  de  sua  entrega  definitiva,  assim  entendida  aquela  da  qual  resultar  o 
 recebimento  definitivo.  Caso  a  empresa  apresente  prazo  de  garantia  superior  ao 
 estipulado acima, o novo prazo será considerado para o termo final. 

 1.Durante  a  garantia,  os  produtos  em  que  forem  constatados  problemas 
 deverão  ser  substituídos  pela  empresa  CONTRATADA  no  prazo  máximo  de  30 
 dias,  contados  a  partir  da  comunicação  da  ocorrência  pelo  TRT,  via  e-mail  ou 
 telefone. 

 1.1.  O  prazo  de  ciência  desses  comunicados/notificações/convocações  terá 
 sua  contagem  iniciada  no  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  envio  do  e-mail 
 correspondente; 

 2.  A  CONTRATADA  deverá  indenizar  todo  e  qualquer  dano  que  possa  advir, 
 direta  ou  indiretamente,  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  decorrente  da  utilização 
 do  produto  adquirido,  devendo  o  dano  ser  devidamente  comprovado  através  de 
 laudo técnico. 

 3.  A  CONTRATADA  deverá  proceder  ao  ressarcimento  integral  do  valor  pago, 
 sem  prejuízo  da  aplicação  das  penalidades  constantes  do  Termo  de  Referência,  pelo 
 produto  que  apresentar  defeito  e  não  for  substituído/reparado  em  garantia  no  prazo 
 de 30 dias, a contar da notificação (que se dará por meio eletrônico); 

 4.  Os  produtos  que  apresentarem  defeitos  durante  a  garantia  deverão  ser 
 retirados  no  Setor  de  Almoxarifado  do  TRT  da  21ª  Região  (Divisão  de  Logística  e 
 Patrimônio),  localizado  na  Av.  Capitão-Mor  Gouveia,  3104,  Edifício  José  Rocha, 
 Lagoa  Nova,  Natal/RN,  CEP  59063-900.  Tel.:  84-4006-3156,  de  segunda  a 
 sexta-feira, das 7:30 às 14 horas. 

 4.1.  Mediante  reembolso  prévio,  o  bem  poderá  ser  enviado  ao  fornecedor  via 
 correios. 

 DA VALIDADE DOS PRODUTOS 

 CLÁUSULA OITAVA 

 Os produtos terão validade perene ou indeterminada. 

 DO PAGAMENTO 

 CLÁUSULA NONA 

 Os  pagamentos  serão  efetuados  mediante  crédito  em  conta  corrente  da 
 CONTRATADA  até  o  10º  (décimo)  dia  útil  após  ter  sido  atestado  o  recebimento 
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 definitivo  dos  materiais  entregues,  podendo  ser  retidos  pelo  CONTRATANTE,  de 
 forma  cautelar,  os  valores  referentes  a  eventuais  multas  que  se  julguem 
 aplicáveis.  Transcorrido  o  prazo  recursal  sem  que  tenha  havido  recurso,  ou  após 
 negado  seu  provimento,  o  valor  retido  será  recolhido  à  União.  Existindo  provimento, 
 será efetuado pagamento à  CONTRATADA  . 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Quando  os  valores  a  serem  pagos  não  ultrapassarem  o  valor  previsto  para 
 dispensa  de  licitação,  os  pagamentos  deverão  ser  realizados  em  até  05  (cinco)  dias 
 úteis contados da apresentação da fatura. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Os  pagamentos  a  serem  efetuados  à  CONTRATADA  ,  pelo  fornecimento  do 
 objeto  da  contratação,  obedecerão  às  disposições  da  Lei  9.430/96  e  demais  normas 
 complementares. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Para  que  os  pagamentos  ocorram  no  prazo  estipulado,  é  indispensável  que  a 
 CONTRATADA  tenha  informado  o  seu  domicílio  bancário  (nome  e  código  do  banco, 
 código da agência e número da conta corrente). 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 O  vencimento  de  validade  de  qualquer  certidão  apresentada  para  fins  de 
 habilitação não impossibilitará o pagamento à  CONTRATADA  . 

 PARÁGRAFO QUINTO 

 Considerar-se-á,  para  todos  os  fins,  como  data  de  pagamento,  o  dia  de 
 emissão da Ordem Bancária pelo TRT. 

 PARÁGRAFO SEXTO 

 Ultrapassado  o  prazo  para  pagamento  previsto  no  instrumento  de 
 contratação,  por  responsabilidade  da  CONTRATANTE  ,  a  CONTRATADA  fará  jus  a 
 compensação  financeira,  ficando  convencionado  que  a  taxa  de  encargos  moratórios 
 será de 0,5% (meio por cento) ao mês, “pro rata” dia, sobre a parcela em atraso. 

 PARÁGRAFO SEXTO 

 A  apresentação  de  notas  fiscais  com  incorreções  implicará  a  sua  devolução  à 
 CONTRATADA  para  regularização,  passando  o  prazo  de  pagamento  ser  contado  a 
 partir da data de sua reapresentação, se corrigidas as irregularidades. 

 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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 CLÁUSULA DEZ 

 A  CONTRATADA  tem  por  responsabilidade,  sem  prejuízo  de  outras  que  lhe 
 couberem por lei: 

 a)  Fornecer  o  material  na  forma  e  prazos  estabelecidos  neste  documento  e  no 
 edital; 

 b) Não transferir a terceiros o objeto da contratação; 

 c)  Manter  atualizada,  durante  a  vigência  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  do(s) 
 Contrato(s)  dela  decorrente(s),  a  documentação  apresentada  para  habilitação, 
 devendo  informar  ao  CONTRATANTE  ,  imediata  e  formalmente,  a  impossibilidade  de 
 renovação  ou  apresentação  de  qualquer  desses  documentos,  justificando  a 
 ocorrência; 

 c.1)  Poderá  ser  concedido  prazo  de  15  dias  para  restauração  da  condição  de 
 habilitação,  desde  que  este  tempo  não  acarrete  risco  concreto  de  desabastecimento 
 do produto em almoxarifado; 

 d)  Responder,  nos  prazos  informados,  a  notificações  e  solicitações  de 
 manifestação emitidas por representante do TRT; 

 d.1)  Quando  notificado  a  atualizar  documentação  referente  a  habilitação, 
 fazê-lo em até 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação. 

 e)  Executar  a  operação  de  logística  reversa,  nos  termos  descritos  no  anexo  1 
 do edital 

 f)  Informar  (e  manter  atualizado)  o  endereço  eletrônico  (e-mail)  correto  para  o 
 qual  serão  encaminhadas  notificações  ao  longo  do  contrato  (inclusive  quanto  a 
 possíveis  multas).  Será  considerada  notificada  a  partir  do  dia  útil  seguinte  ao  envio 
 do  e-mail.  É  dever  da  CONTRATADA  monitorar  a  conta  de  correio  eletrônico 
 fornecido. 

 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 CLÁUSULA ONZE 

 São obrigações do  CONTRATANTE  : 

 a)  Efetuar  o  recebimento  dos  produtos,  relatando  irregularidades,  quando 
 houver; 

 b)  Fornecer  informações  sobre  o  produto  e  equipamentos  a  ele  relacionados 
 quando solicitado; 

 c)  Acionar  o  fornecedor,  em  caso  de  necessidade  de  correção  de  falha  na 
 execução  do  contrato  (prazo,  documento,  especificação  do  objeto,  etc.)  e  de 
 atendimento em garantia. 

 DA FISCALIZAÇÃO 
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 CLÁUSULA DOZE 

 A  fiscalização  deste  contrato  será  exercida  por  servidor  designado  pela 
 Divisão de Logística e Patrimônio. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade 
 da  CONTRATADA  ,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda 
 que  resultante  de  imperfeições  técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta, 
 não  implica  corresponsabilidade  da  Administração  ou  de  seus  agentes  e  prepostos, 
 de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Caberá, ainda, ao fiscal: 

 a)Exigir o cumprimento das obrigações contratadas; 

 b)Notificar  o  contratado  sobre  irregularidades  ou  falhas  na  execução  do 
 contrato; 

 c)Instruir  o  processo  quando  ao  recebimento  do  objeto  e  aplicação  de 
 sanções; 

 d)Efetuar  os  esclarecimentos  das  dúvidas  porventura  existentes, 
 encaminhando  à  Administração  os  casos  de  descumprimento  contratual  que 
 impliquem a aplicação de penalidades ou outras providências. 

 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 CLÁUSULA TREZE 

 Com  fundamento  no  Art.  7.º  da  Lei  n.º  10.520/2002,  que  instituiu  a 
 modalidade  de  licitação  denominada  Pregão,  no  Art.  49  do  Decreto  n.º  10.024/2019, 
 que  regulamenta  esta  modalidade  na  forma  eletrônica,  bem  como  nos  Arts.  86  e  87 
 da  Lei  n.º  8.666/93,  a  tabela  abaixo  consigna  as  condutas  reprováveis  dos  licitantes 
 e contratados e as correspondentes sanções aplicáveis: 

 CONDUTA  SANÇÃO 

 a)  Apresentar  documentação  falsa;  fraudar  a 
 execução  do  contrato;  comportar-se  de 
 modo  e  inidôneo;  declarar  informações 
 falsas; e cometimento de fraude fiscal. 

 -  Em  qualquer  destes  casos,  aplicar-se-ão  as 
 penalidades  de  impedimento  de  licitar  e 
 contratar  com  a  União  e 
 descredenciamento  no  SICAF  por 
 período  de  36  meses,  além  de  multa  de 
 20%,  calculada  sobre  o  valor  do  último  lance 
 do  licitante  ou  sobre  o  valor  total  registrado 
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 na  ata  de  registro  de  preços  ou  sobre  o  valor 
 do  contrato,  a  depender  do  documento  a 
 que estará relacionada a conduta faltosa. 

 b)  Não  assinar  ata  de  registro  de  preços, 
 contrato,  não  mantiver  proposta  ou  não 
 entregar documentação exigida no edital. 

 -  Sendo  antes  da  adjudicação  do  objeto  e 
 tratando-se  de  reincidência,  ainda  que 
 em  processos  distintos  ,  aplica-se  a 
 penalidade advertência. 

 -  Sendo  após  a  adjudicação  do  objeto, 
 aplica-se  i  mpedimento  de  licitar  e 
 contratar  com  a  União  e 
 descredenciamento  no  SICAF  por 
 período  de  12  meses,  além  de  multa  de 
 10%,  calculada  sobre  o  valor  da  ata  ou  do 
 contrato,  a  depender  do  documento  a  que 
 estará relacionada a conduta faltosa. 

 c)  Descumprimento de prazos.  -  Sendo  antes  da  adjudicação  do  objeto  e 
 tratando-se  de  reincidência,  ainda  que  em 
 processos  distintos,  aplica-se  a  penalidade 
 advertência. 

 -  Descumprimento  de  prazo  de  entrega  do 
 produto  ou  de  atendimento  em  garantia, 
 aplica-se  multa  de  0,5%  ao  dia,  contada  a 
 partir  do  6.º  dia  de  atraso  e  limitada  a  10% 
 do  valor  do  contrato  ou  do  bem  não  atendido 
 em garantia, a depender do caso 

 d)  Falhar na execução do contrato.  -  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a 
 União  e  descredenciamento  no  SICAF 
 por  período  de  12  meses,  além  de  multa 
 de  20%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor 
 relacionado  à  falha  constatada  ou,  no  caso 
 de  não  atendimento  em  garantia,  multa  no 
 valor do bem. 
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 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 A  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  poderá  ser  aplicada  quando 
 constatada: 

 a)  A má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da  CONTRATANTE  ; 

 b)  A evidência de atuação com interesses escusos; 

 c)  A  prática  de  atos  ilícitos,  demonstrando  não  possuir  idoneidade  para  licitar  e 
 contratar com a  CONTRATANTE  ; 

 d)  A  condenação  definitiva  por  praticar  fraude  fiscal  no  recolhimento  de 
 quaisquer tributos. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Nenhuma multa ou somatório delas poderá exceder a 20% do valor da ata. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Em  caso  de  aplicação  da  sanção  multa  sem  que  a  apenada  apresente 
 recurso  no  prazo  legal  ou,  se  apresentado,  não  tiver  obtido  provimento,  o  valor 
 correspondente  à  penalidade  aplicada  será  deduzido  dos  pagamentos 
 eventualmente devidos pelo  CONTRATANTE  . 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 No  caso  de  insuficiência  ou  inexistência  de  crédito  em  favor  da  empresa 
 sancionada  (licitante  ou  contratada),  o  recolhimento  da  multa  aplicada  deverá  ser 
 por  ela  efetivado  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias,  contados  da  data  da  notificação, 
 mediante  GRU  (Guia  de  Recolhimento  da  União)  a  ser  emitida  e  encaminhada  pelo 
 Gestor do Contrato. 

 PARÁGRAFO QUINTO 

 Decorrido  o  prazo  previsto  no  item  anterior  sem  que  a  licitante  vencedora  ou 
 contratada  tenha  efetuado  o  depósito  devido,  o  valor  da  multa  poderá  ser  inscrito  em 
 Dívida Ativa da União e encaminhado para cobrança judicial; 

 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 CLÁUSULA CATORZE 

 A  aplicação  de  qualquer  penalidade  obedecerá  sempre  aos  princípios  da 
 legalidade,  razoabilidade,  proporcionalidade,  motivação  e  publicidade,  dentre  outros, 
 garantido o direito do contraditório e a prévia e ampla defesa. 
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 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Os  prazos  e  formalidades  para  a  defesa  prévia,  recurso,  representação  ou 
 pedido  de  reconsideração,  obedecerão  àqueles  indicados  na  Lei  n.º  8.666/93,  em 
 especial os § 2.º e 3.º do art. n.º 87 e artigo n.º 109. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 As  razões  de  recurso  deverão  ser  dirigidas  ao  CONTRATANTE  e 
 apresentadas via Correio Eletrônico, no e-mail: secad@trt21.jus.br 

 DAS NOTIFICAÇÕES 

 CLÁUSULA QUINZE 

 Todas  as  notificações  ocorrerão  via  correio  eletrônico  (e-mail),  sendo 
 obrigação da  CONTRATADA  informá-lo e mantê-lo atualizado. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Caberá à  CONTRATADA  monitorar a conta de correio  eletrônico fornecida; 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 As  notificações  deverão  ser  respondidas  em  até  3  (três)  dias  úteis,  sendo  a 
 contagem  desse  prazo  iniciada  no  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  envio  do  e-mail 
 referente à notificação; 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Quando  comprovado  pelo  CONTRATANTE  o  envio  de 
 comunicado/correspondência  ao  endereço  eletrônico  indicado  pelo 
 fornecedor/contratado,  não  caberá,  por  parte  dele,  qualquer  alegação  de  que  não 
 teve conhecimento da mensagem enviada/notificação realizada; 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 O  contratado/fornecedor  será  considerado  ciente  da  mensagem  no  primeiro 
 dia útil subsequente ao envio da mensagem/e-mail. 

 PARÁGRAFO QUINTO 

 A  desistência  de  cumprir  com  a  obrigação  constante  do  contrato,  caracteriza 
 o  descumprimento  da  obrigação  assumida,  sujeitando  o  contratado  às  sanções 
 previstas neste documento e no contrato. 

 DA RESCISÃO 
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 CLÁUSULA DEZESSEIS 

 A  rescisão  deste  contrato  poderá  ser  determinada  por  ato  unilateral  e  escrito 
 da  Administração  ou  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que  haja 
 conveniência para a Administração, ou judicial, nos termos da legislação. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 São  motivos  para  a  rescisão  do  presente  contrato  os  relacionados  no  artigo 
 78, incisos I a XVIII da Lei 8.666/93, bem como os seguintes: 

 I.inexecução total ou parcial do contrato; 

 II.O  não  cumprimento  de  cláusulas  contratuais  que  gerem  risco  de 
 desabastecimento  (ou  desabastecimento  propriamente  dito),  ou  que  gerem  prejuízo 
 quanto à qualidade do produto; 

 III.Descumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  especificações  ou  prazos; 

 IV.A  lentidão  do  seu  cumprimento,  levando  a  Administração  a  comprovar  o 
 risco  concreto  de  impossibilidade  da  conclusão  do  fornecimento,  nos  prazos 
 necessários ou estipulados; 

 V.  O  desatendimento  das  determinações  regulares  da  autoridade  designada 
 para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 VI.A  perda  da  condição  de  habilitação  exigida  na  licitação,  cujo  tempo 
 necessário  para  restauração  acarrete  risco  concreto  de  falta  do  produto  no  estoque 
 do TRT; 

 VII.  A  partir  da  dupla  reincidência  de  descumprimento  da  exigência  disposta 
 na  cláusula  dez,  alínea  “c”  deste  contrato,  conforme  entendimento  do  TCU  (Tribunal 
 de Contas da União) no Acórdão n.º 964/2012 – Plenário. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Com  base  nos  artigos  77,  78  e  79  da  Lei  8.666/93,  utilizada  de  forma 
 subsidiária  na  contratação  em  questão,  a  inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato 
 enseja  a  sua  rescisão  e  aplicação  das  sanções  previstas  no  quadro  constante  da 
 cláusula quatorze e as previstas em lei. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 A  rescisão  deste  contrato  atenderá  ao  disposto  no  Art.  79  da  Lei  8.666/93, 
 podendo acarretar as consequências previstas no Art. 80 da mesma lei. 

 DAS NOTIFICAÇÕES 
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 CLÁUSULA DEZESSETE 

 Todas as notificações ocorrerão via correio eletrônico (e-mail). 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Caberá  à  contratada  informar  ao  CONTRATANTE  (e  manter  atualizado)  o 
 endereço  eletrônico  (e-mail)  correto  para  o  qual  serão  encaminhadas  notificações  ao 
 longo  da  execução  do  contrato  (inclusive  quanto  a  possíveis  multas),  sendo 
 considerada notificada a partir do dia útil seguinte ao envio do e-mail. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 As  contagens  de  prazos  terão  início  no  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  envio  do 
 e-mail referente à notificação. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Caberá  à  CONTRATADA  monitorar  a  conta  de  correio  eletrônico  fornecida, 
 não  cabendo  nenhuma  alegação,  por  parte  da  CONTRATADA  ,  de  que  não  teve 
 conhecimento das notificações realizadas pelo TRT. 

 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 CLÁUSULA DEZOITO 

 As  despesas  decorrentes  desta  contratação,  no  exercício  de  2022,  correrão  à 
 conta  do  PTRES  168218  -  Natureza  da  Despesa  339030,  ou,  havendo  alteração  da 
 dotação orçamentária no decorrer do exercício, daquela que vier a substituí-la. 

 PARÁGRAFO ÚNICO 

 No  exercício  seguinte,  as  despesas  correrão  à  conta  das  dotações 
 orçamentárias  previstas  para  atender  às  despesas  da  mesma  natureza  e,  para 
 efeitos  do  disposto  no  artigo  55,  inciso  V,  da  Lei  8.666/93,  as  informações  relativas  a 
 todas  as  notas  de  empenho  emitidas  pelo  TRT  da  21.ª  Região,  que  serão 
 consideradas anexos a este contrato, estarão disponíveis no Portal deste Tribunal. 

 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 CLÁUSULA DEZENOVE 

 O  presente  Contrato  terá  vigência  de  120  (cento  e  vinte)  dias,  contados  da 
 data de sua assinatura. 

 PARÁGRAFO ÚNICO 

 A  Contratada  obriga-se  a  aceitar  os  acréscimos  ou  supressões  que  forem 
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 julgados  necessários  pela  Administração,  nos  limites  estabelecidos  na  Lei 
 8.666/1993. 

 DA LICITAÇÃO 

 CLÁUSULA VINTE 

 Licitação  realizada  por  meio  do  Pregão  Eletrônico  nº  16/2021  do  Tribunal 
 Regional do Trabalho da 17ª Região, realizado nos termos da Lei 10.520/2002. 

 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

 CLÁUSULA VINTE E UM 

 O  presente  contrato  é  regido  pela  Lei  8.666/93  e  alterações,  além  das  demais 
 disposições legais aplicáveis. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Para  todos  os  efeitos,  fazem  parte  integrante  deste  contrato,  independentemente  de 
 transcrição, os documentos a seguir relacionados: 

 1.  O  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.16/2021  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  17a 
 Região e seus anexos; e 

 2. A proposta comercial e seus anexos apresentada pela  CONTRATADA  . 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  com  base  nas  Leis  8.666/93  e  10.520/02, 
 Decretos 3.555/00 e 5.450/05 e demais normas aplicáveis à espécie. 

 DO FORO 

 CLÁUSULA VINTE E DOIS 

 As  questões  decorrentes  da  execução  deste  contrato  que  não  possam  ser 
 dirimidas  administrativamente  serão  processadas  e  julgadas  na  Justiça  Federal,  no 
 Foro  da  Cidade  de  Natal,  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  com 
 exclusão  de  qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja.  E  para  firmeza  e  como 
 prova  de  assim  haverem  entre  si  ajustado  e  contratado,  é  lavrado  o  presente 
 contrato  que,  após  lido  e  achado  conforme,  é  assinado  pelas  partes  contratantes, 
 em 2 (duas) vias de igual teor e de mesmos efeitos legais. 

 Natal/RN,           de                                de  2022. 
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 ______________________________________________________ 
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO 
 DESEMBARGADORA PRESIDENTE 

 CONTRATANTE 

 _____________________________________________________ 
 TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA 

 THIAGO VINICIOS ALVES ADÃO 
 REPRESENTANTE LEGAL 

 CONTRATADA 
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