ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 019/2020 PP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
SÃO
FRANCISCO
DO
OESTE/RN,
POR
INTERMEDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,
COM
INTERVENIÊNCIA
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A
EMPRESA JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS
MOURA
07252981460,
NA
FORMA
E
CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS:
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, por intermédio da PREFEITURA
MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público da Administração Direta, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, sediada a Rua São Francisco, nº 64, Centro, São Francisco do
Oeste/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.154.015/0001-16, representada neste ato pelo
Excelentíssimo Senhor PREFEITO Constitucional LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade nº 20.642.025-0-SSP/SP, inscrito no CPF nº
513.369.794-53, residente e domiciliada na Rua Francisco Martins Viana, nº 58, Centro, neste
Município, com interveniência do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, sediado na
Rua Alexandre Benedito, nº 122, Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrito no CNPJ/MF nº
14.529.435/0001-32, representado neste ato pela Secretária Municipal Interino de Assistência
Social, MIKAEL JACKSON ALVES BRILHANTE, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de
Identidade nº 003.075.283 SSP/RN, inscrito no CPF nº 016.779.394-27, residente e domiciliado
na Rua Vicente Barreto, 156, Ceara, São Francisco do Oeste/RN e de outro lado a empresa
JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460, inscrita no CNPJ/MF n.º
28.563.105/0001-78, estabelecida na Avenida BR 405, nº sn, Centro, São Francisco do
Oeste/RN, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo
responsável legal JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade n.º 002.077.001 ITEP/RN, inscrito no CPF/MF n.º 072.529.81460, residente e domiciliada na Rua Francisco Martins Viana, nº 33, Centro, São Francisco do
Oeste/RN, celebram o presente Termo de Contrato, do qual serão partes integrantes o Edital do
Pregão Presencial n.º 009/2019 SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitandose a CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares das Leis: Lei Federal n° 10.520,
de 17 de julho de 2002; Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto Municipal
015/2017, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:
1 – CLÁUSULA PRIMERIO – DO OBJETO
1.1 – Constitui o objeto do presente a contratação de empresa para impressão e confecção de
materiais gráficos, para atender as necessidades das diversas secretarias deste município,
conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência Anexo I, do Edital.
1.2 – Todas as artes/designers referentes ao produtos solicitados que não existirem modelos
prontos, deverão ser elaboradas por conta da contratada bem como pintura, adesivação,
sublimação e demais serviços necessários a execução total do objeto, sem nenhum custo para
a contratante.
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1 – A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, adjudicação e
homologação da Licitação instaurada através do Pregão Presencial n.º 009/2019 SRP.
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3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
3.1 – Integram e complementam este Termo de Contrato, no que não o contrarie, o ato
convocatório, a proposta de preços da contratada e demais documentos integrantes e
constitutivos da licitação de que trata a cláusula anterior.
4 – CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – O presente instrumento correrá por conta dos recursos oriundos do Orçamento Geral
Municipal, atividade: 496 – 4.9001.8.244.20.4.156.0.339039 Manutenção da Secretaria e Fundo
de Assistência Social, Trabalho e habitação e 506 – 4.9001.8.244.20.4.157.0.339039 Apoio a
Gestão Descentralizada SUAS.
5 – CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1 – Pela prestação dos serviços de que trata a Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor total de R$ 10.795,00 (dez mil, setecentos e noventa cinco)
ITEM
1
2
3

4

13

16

17

SERVIÇO
7133 - IMPRESSÃO DIGITAL
EM ADESIVO VINIL BRILHO
140G
7134 - IMPRESSÃO DIGITAL
EM LONA BRILHO 440G
7135 - CONFECÇÃO DE
PLACAS FRONT EM LONA
COM ESTRUTURAL DE
METAL GALVANIZADO
7146 - CONFECÇÃO DE
CAMISETAS MALHA PP
BRANCA,
IMPRESSÃO
FRENTE
E
VERSO
CONFORME MODELO
599
PANFLETO
A5
(21X15CM)
(IMPRESSÃO
4X0, PAPEL COUCHÊ 90G)
8679 - PASTA EM PAPEL
ORELHA (PASTA 420MM DE
ALTURA E 297MM DE
LARGURA
PERSONALIZADA,
IMPRESSÃO 4X0, PAPEL
OFFSET, COM ORELHAS
8680
CANETA
PERSONALIZADA (BRANCA
COM DETALHE EM AZUL E
ESTAMPA POR SILK OU
TRANSFER)

UND

MARCA

QUANT.

R$ UNIT.

R$ TOTAL

M²

OESTE
SERV

50

50,00

2.500,00

M²

OESTE
SERV

50

60,00

3.000,00

M²

OESTE
SERV

20

140,00

2.800,00

UND

OESTE
SERV

100

15,00

1.500,00

UND

OESTE
SERV

1.000

0,80

800,00

UND

OESTE
SERV

30

2,50

75,00

UND

OESTE
SERV

60

2,00

120,00

TOTAL

10.795,00

5.2 – O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro à empresa contratada,
através de Ordem Bancária ou Transferência, na conta corrente da empresa, sendo vedada a
realização do pagamento através de cobrança bancária.
5.3 – Havendo renovação do contrato, o preço proposto será revisado de acordo com o índice
IGP-M do período acumulado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice oficial
que vier a substituí-lo.
6 – CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
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6.1 – Fica estabelecido entre as partes que a vigência desta contratação será até o dia
31/12/2020 a contar da assinatura deste instrumento, podendo haver renovação, dependendo
do interesse municipal, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses,
de acordo com art. 57, inciso II, da Lei Ordinária Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores que lhe foram introduzidas, com eficácia da publicação do extrato em local de acesso
ao público e no Diário Oficial do Município de São Francisco do Oeste/RN.
7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7. 1 – DA CONTRATADA:
7.1.1 – Prestar os serviços contratados em observância ao objeto pretendido;
7.1.2 – Garantir a qualidade dos serviços;
7.1.3 – Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões no objeto, nos
termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
7.1.4– Emitir Nota Fiscal / Recibo Fatura correspondente à execução dos serviços contratados;
7.1.5 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo
mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN;
7.2 – DA CONTRATANTE
7.2.1 – Efetuar o pagamento a CONTRATADA, observando os prazos preestabelecidos, no Edital,
bem como controlar o estrito cumprimento das obrigações contratuais;
7.2.2 – Fornecer à CONTRATADA todas as condições necessárias para o efetivo
desenvolvimento dos serviços ora contratados;
7.2.3 – Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços a serem desenvolvidos pela
CONTRATADA;
7.2.4 – Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato;
7.2.5 – Fazer a retenção de impostos/tributos, quando for o caso.
8 – CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 – Constituem causa para rescisão deste contrato:
8.1.1 – A CONTRATADA reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o
contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77,
da Lei Federal n° 8.666/93.
8.2.2 – Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela
CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à
CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII
e XVII do Art. 78, da Lei Federal
nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação
pertinente.
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8.3 – A rescisão procedida com base nas cláusulas anteriores não incidirá multa ou indenização
de qualquer natureza.
8.4 – Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, nas situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo 78, da Lei 8.666/93 em sua
atual redação e especialmente quando a empresa adjudicatária:
8.4.1 – atrasar injustificadamente a prestação de serviços do objeto licitado, após 05 (cinco) dias,
do prazo preestabelecido na Cláusula Sétima deste instrumento contratual.
8.4.2 – falir ou dissolver-se;
8.4.3 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços; e
8.4.4 – transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa
anuência da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN.
9 – CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
9.1 - Após recebida a documentação, o setor de protocolo encaminhará para o Gestor de Contrato
responsável pelo atesto, logo em seguida, encaminhará para o setor contábil para liquidação da
despesa, obedecendo o prazo máximo de 30 dias.
9.2 - O responsável pelo atesto da pertinente despesa, conferirá a documentação legalmente
exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos
expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se o
objeto atendem às especificações e condições deste contrato, assim como estabelece o art. 63
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será
emitido o atesto.
9.3 - O pagamento decorrente do fornecimento do objeto será efetuado pela Secretaria Municipal
de Finanças, por processo legal, após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias),
fazendo menção ao Pregão Presencial n° 009/2019, o qual será pago através de cheque
nominativo, Transferência ou Ordem Bancária, em favor da adjucatária, até, no máximo 30 (trinta)
dias após a apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser
encaminhadas ao setor de Protocolo do Município, devidamente atestadas e acompanhadas das
Certidões de Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e
Trabalhista com os prazos de validade devidamente atualizados.
9.4 - O pagamento será efetuado de acordo com a Resolução 032/2016 – TCE/RN, alterada pela
Resolução 024/2017 – TCE/RN, subsidiada pelo art. 5º da Lei 8.666/93, obedecendo a ordem
cronológica dos credores cujas despesas já foram liquidadas.
10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 – Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida
a defesa prévia aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
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b1) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal proposto pela empresa
contratada, quando esta deixar de devolver o contrato assinado ou devolve-lo sem assinatura,
dentro do prazo de 03 (três) dias ininterruptos após seu recebimento;
b2) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal proposto pela empresa
contratada, sempre que esta descumprir qualquer obrigação assumida em face do contrato ou
deixar de oferecer as orientações relativas ao objeto contrato;
c) rescisão contratual;
d) suspensão temporária de participação em licitações e contratar com a União, Estado, Distrito
Federal ou Municípios, nos casos de fraude ou falha a execução do contrato, pelo prazo máximo
de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.2 – Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente,
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, podendo
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, “caput”,
da Lei Federal nº 8.666/93.
10.3 – As penalidades serão registradas no cadastro do CONTRATADO, quando for o caso.
10.4 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
10.5 – As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor da parcela em atraso e serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobradas judicialmente.
10.6 – Ocorrendo a inexecução de que trata o item 10.1 reserva-se ao órgão requisitante o direito
de acatar a oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de São Francisco do Oeste/RN que adotará as
medidas cabíveis.
10.7 – A segunda adjudicatária, na ocorrência da hipótese prevista no item acima, ficará sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.
11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 – Face ao disposto no § 1º, do art. 65, da Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e suas alterações
posteriores, a quantidade de que trata este contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de
até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial do contrato, com a devida atualização.
11.3 – O disposto no presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as condições avençadas no Edital do Pregão Presencial nº 009/2019, objeto do Processo
Administrativo nº 25040001/2019, e seus anexos, sendo que os casos omissos serão resolvidos
consoantes rege a Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002,
o Decreto Federal nº3.555/2000, de conformidade com as normas jurídicas e administrativas
aplicáveis e com os princípios gerais do direito.
12 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
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12.1 – A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial
do Município e em locais de costume conforme prazo definido na legislação pertinente.
13 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
13.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, para
dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
13.2 – E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado,
é expedido o presente contrato em 03 (três) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas
partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas.
São Francisco do Oeste/RN, em 08 de junho de 2020

Lusimar Porfírio da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/MF Nº 08.154.015/0001-16

Mikael Jakcson Alves Brilhante
REPRESENTANTE DO FMAS
CNPJ/MF Nº 14.529.435/0001-32

Jousimar Edivagner Matias Moura
TITULAR DA ADJUDICATÁRIA
CNPJ/MF Nº 28.563.105/0001-78
TESTEMUNHAS:
1ª) ____________________________
CPF Nº
2ª) ____________________________
CPF Nº
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