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CONTRATO nº 028/2020 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE 
FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE - CREA/RN E A EMPRESA LANLINK 
INFORMÁTICA LTDA. 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE - CREA/RN, sediado na Avenida Senador Salgado Filho, nº 1840 - Lagoa 
Nova - Natal/RN - CEP 59056-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.025.934/0001-90, 
neste ato representado pelo seu Presidente, o Engenheiro Civil FRANCISCO VILMAR 
PEREIRA SEGUNDO, portador da cédula de identidade nº 2108597263/CREA/RN e do 
CPF nº 967.198.004-00, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta capital, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa LANLINK INFORMÁTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 41.587.502/0012-09, sediada na SHN Quadra 02 - Bloco F - 
nº 87 - Sala 1001 - Edifício Executive Office Tower - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 
70702-906, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu 
Sócio Diretor, Sr. ALEXANDRE MOTA ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, analista de 
sistemas, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, nº 2560 - Apto 102 - 
Dionísio Torres - Fortaleza/CE - CEP 60125-121, portador da Carteira de Identidade nº 
93001004190 SSP-CE e CPF nº 261.138.723-00, tendo em vista o que consta no 
Processo nº 4548535/2020 e observância às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 
9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das 
Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de 
abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e as exigências estabelecidas no Edital, resolvem celebrar o presente Termo 
de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 016/2020, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Instrumento é a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de subscrição de licenças de software, aplicativos e solução integrada de 
colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo o fornecimento 
de unidades de serviço técnico para serviços de implantação e treinamento, para 
atender as necessidades de comunicação via e-mail, integração de documentos em 
nuvem e segurança da informação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Rio Grande do Norte - CREA/RN, conforme termo de referência. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo 
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início 
na data de 24/08/2020 e encerramento em 24/08/2021, e somente poderá ser 
prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1. O valor mensal estimado da contratação é de R$ 13.717,61 (treze mil, setecentos 
e dezessete reais e sessenta e um centavos) nos 11 (onze) primeiros meses de 
vigência contratual e de R$ 13.717,55 (treze mil, setecentos e dezessete reais e 
cinquenta e cinco centavos) no último mês, perfazendo valor total de R$ 164.611,26 
(cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do CREA/RN, nas classificações 
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática. Em virtude da não elaboração de 
orçamento plurianual, o empenho da despesa será feito por exercício fiscal: 

Exercício de 2020 - R$ 68.588,05 (sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta 
e oito reais e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 430, emitida 
em 14/08/2020; 

Exercício de 2021 - R$ 96.023,21 (noventa e seis mil e vinte e três reais e 
vinte e um centavos), conforme Nota de Empenho a ser emitida no início do 
exercício fiscal; 

Totalizando Valor de R$ 164.611,26 (cento e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos). 

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Termo de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
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art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 
anexo ao Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

11.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, na Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de Natal - Justiça Federal. 
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Parágrafo Único - Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de 
Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em 
ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 
Natal/RN, 24 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
FRANCISCO VILMAR PEREIRA SEGUNDO 

PRESIDENTE DO CREA/RN 
 

___________________________________ 
ALEXANDRE MOTA ALBUQUERQUE 

Representante legal da CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 

____________________________ 

NOME: 

CPF: 

____________________________ 

NOME: 

CPF: 
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