
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

"CAPITAL DO MILHO BRANCO"
Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Santo Antonio - CEP: 18255-000 - Quadra/SP

Fone: 15-3253-9000 - E-mail: licitacao@quadra.sp.gov.br

CONTRATO PMQ Nº 22/2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃODE
SERViÇO QUE CELEBRAM PREFEITURA
MUNICIPAL DEQUADRA EALIANÇA ARTES
GRÁFICASLTDAME

A PREFEITURAMUNICIPAL DEQUADRA, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrada no
CNPJsob o nQ• 01.642.145/0001-06, com sede administrativa à RuaJosé Carlos da Silveira, 36 - Jd.
Santo Antonio, nesta cidade de Quadra, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal LUIZ CARLOS PEREIRA, brasileiro, divorciado, empresário, residente e
domiciliado na Rua CeI. Cornélia Vieira de Camargo, 210, Centro, na cidade de Quadra, Estado de
São Paulo, CEP:18255-000, portador da Cédula de Identidade RGsob o nQ 15.342.880-6 - SSP-SPe
CPF: 026.830.888-84, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa
ALIANÇA ARTESGRÁFICASLTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJsob o
nQ 05.869.050/0001-23, com sede na Rua Pedro Miranda Campos, nQ 882, Centro, na cidade de
Cesário Lange/SP, CEP: 18285-000, Estado de São Paulo, neste ato representada por MIGUEL
ARCANJOCORRÊA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro Miranda
Campos, nQ 1.105, Centro, na cidade de Cesário Lange/SP, CEP:18285-000, portador da Cédula de
Identidade RGnQ 17.288.435 SSP-SPe CPF/MF nQ 043.017.508-60, firmam o presente TERMO DE
CONTRATO, concernente ao Pregão Presencial 04/2019. Os contraentes enunciam as seguintes
cláusulas e condições que regerão o contrato, em harmonia com os princípios e normas da
legislação aplicável à espécie, a Lei Federal nQ 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a
Lei Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, que as partes declaram conhecer, subordinando-se,
incondicional e irrestritamente, às suasestipulações.

CLÁUSULAPRIMEIRA (DO OBJETO)

1.1. Contratação de empresa jornalística para publicação, com base para faturamento em
centímetro PORCOLUNA, de atos oficiais e demais matérias de interesse público emanados do
PODEREXECUTIVODEQUADRA,através de jornal regular, com tiragem e circulação mínima de 200
(duzentos) exemplares semanais ou bi-semanais neste Município, conforme especificações
constantes no Anexo 1- Termo de Referência.

CLÁUSULASEGUNDA (DA FORMA DEEXECUÇÃO)

2.1. A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos constantes no Anexo 1-Termo
de Referência do Edital do Pregão Presencial 004/2019, o qual constitui parte integrante
presente instrumento, para todos os fins e efeitos legais, independentemente de transcrição.

3.1. O valor global do presente contrato é de RS195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais),
considerando a quantidade estimada de publicação em 30.000 (trinta mil) centímetros por coluna,
sendo o valor por centímetro de RS 6,4783 (seis reais, quatro mil setecentos e oitenta e três
décimos de milésimos de real), conforme o preço proposto pela Contratada.

CLÁUSULATERCEIRA(DO VALOR)
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3.2. Passados 12 (doze) meses da data de publicação deste contrato, o seu valor poderá ser
recomposto, alcançando a data da apresentação da proposta e aplicando-se o IPC-FIPEacumulado
no período, a requerimento da Contratada, aplicando-se o mesmo critério na eventual prorrogação
de que dispõe a cláusula sexta do presente termo.

3.3. A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco
por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65,
I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULAQUARTA (DA DESPESA)
4.1- A despesa correrá pelo seguinte código de despesa do orçamento da Prefeitura Municipal de
Quadra:

Órgão ........................... " ...." ....... 02 - PODEREXECUTIVO

Unidade Orçamentária ... ..... ........ 02.01 - Gabinete do Prefeito

Unidade Executora ..... ... ...... ......... 02.01.01 - Gabinete do Prefeito

Funcional Programática .... ..... ....... 04.122.0002.2002 - Manutenção da Unidade

Categoria Econômica..... .......... , 3.3.90.39 - Outros ServoTerc. - PesoJurídica

Unidade Orçamentária ... .. .... "" ... 02.01- Gabinete do Prefeito
Unidade Executora ......................... 02.01.02 - Fundo Social de Solidariedade
Funcional Programática .................. 08.244.0002.2018 - Coord. e Gestão do FSS

Categoria Econômica ..................... 3.3.90.39 - Outros ServoTerc. - PesoJurídica

Unidade Orçamentária ................... 02.01- Gabinete do Prefeito

Unidade Executora ......................... 02.01.04 - Guarda Civil Municipal

Funcional Programática ..... ............ 06.181.0002.2026 - Manutenção Guarda C. M.

Categoria Econômica .. ........... ...... 3.3.90.39 - Outros ServoTere. - PesoJurídica

Unidade Orçamentária ... .......... 02.02 - Secretaria de Planej. Gestão Adm.
Unidade Executora ......... .......... 02.02.01- Diretoria de Finanças
Funcional Programática ............. 04.123.0004.2002 - Manutenção da Unidade
Categoria Econômica................ 3.3.90.39 - Outros ServoTerc. - PesoJurídica

Unidade Orçamentária .. ,.." ... , , 02.02 - Secretaria de Planej. Gestão Adm.
Unidade Executora ......... ....." ... 02.02.02 - Diretoria Administrativa
Funcional Programática. . .. ... .... . 04.122.0004.2002 - Manutenção da Unidade
Categoria Econômica.. ........... 3.3.90.39 - Outros ServoTerc. - PesoJurídica

Unidade Orçamentária .. ........•••.. 02.03 - Secretaria de Educação
Unidade Executora .. ...... ....." . 02.03.01- Ensino Fundamental
Funcional Programática. ...." .......... 12.361.0005.2003 - Manutenção do Ensino
Categoria Econômica ................ 3.3.90.39 - Outros ServoTerc. - PesoJurídica

Unidade Orçamentária ................... 02.03 - Secretaria de Educação
Unidade Executora ......................... 02.03.02 - Ensino Infantil
Funcional Programática ........ ........ 12.365.0005.2023 - Manutenção Creche
Categoria Econômica.............. ...... 3.3.90.39 - Outros ServoTerc. - PesoJurídica
Funcional Programática ................. 12.365.0005.2024 - Manutenção Pré-Escola
Categoria Econômica ........... ........ 3.3.90.39 - Outros ServoTerc. - PesoJurídica

Unidade Executora ...... .... " ............ 02.03.03 _ FUNDEB

Funcional Programática ......,.......... 12.361.0005.2012_ Manutenção Ensino Fundamental

Categoria Econômica ..... " ..... """ ... 3.3.90.39 - Outros Servo Terc. - Peso Jurídica

Funcional Programática .......... " .. " .. 12.365.0005.2014_ Manutenção Ensino Infantil

Categoria Econômica .... ........... ,.... 3.3.90.39 - Outros Servo Terc. - Peso Jurídica

Unidade Orçamentária ......." ....... 02.05 _ Secretaria de Saúde

Unidade Executora .. ..... "",., ..... 02.05.01 - Assistência Médica Geral

Funcional Programática .. .... ."""" . 10.301.0007.2004 _ Manutenção da Saúde

Categoria Econômica .... .. ... .... .,.. . . 3.3.90.39 _ Outros Servo Terc. - Peso Jurídica
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Unidade Orçamentária . .. ....,..',.,.,. 02.06 - Secretaria de Obras e Infra-Estrutura
Unidade Executora .... ......... " ... " ... 02.06.01 - Serviços Urbanos
Funcional Programática .................. 15.452.0008.2002 - Manutenção da Unidade
Categoria Econômica ..................... 3.3.90.39 - Outros Servo Tere - Peso Jurídíca

Unídade Orçamentáría ................... 02.06 - Secretaría de Obras e Infra-Estrutura
Unidade Executora ... ..... ,." ....... " ... 02.06.02 - Estradas Municipais
Funcional Programática ..... " .."" .." 26.782.0008.2005 - Manutenção Estradas Municipais
Categoria Econômica ....... 3.3.90.39 - Outros Servo Tere. - Peso Jurídica

Unidade Orçamentária ...... , ..,...... . . 02.07 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora ......................... 02.07.01 - Agricultura e Meio Ambiente
Funcional Programática ......... " ...... 20.606.0009.2002 - Manutenção da Unidade
Categoria Econômica.. ....... ........ . 3.3.90.39 - Outros Servo Terc. - Peso Jurídica

Unidade Orçamentária ... , ........ ,..." 02.08 - Secretaria Trabalho e Dês. Social
Unidade Executora ......... ... ........... 02.08.01 - Coordenação Gestão Trab. e Desenv.
Funcional Programática ... .... . ...... 11.334.0010.2002 - Manutenção da Unidade
Categoria Econômica .... . .. "., 3.3.90.39 - Outros Servo Tere. - Peso Jurídica

Unidade Orçamentária "" ..,,,.. """ 02.08 - Secretaria Trabalho e Dês. Social
Unidade Executora ......................... 02.08.02 - Fdo Mun. Assistência Social
Funcional Programática ................ 08.2440012.2008 - Fdo Mun. Assistência Social
Categoria Econômica ................... 3.3.90.39 - Outros Servo Terc. - Peso Jurídica

Unidade Orçamentária ..... ...... ,,,... 02.08 - Secretaria Trabalho e Dês. Social
Unidade Executora ... ..". o .....",.., 02.08.03 - Assistência a Criança Adolescente
Funcional Programática ... ." .." ..... 08.243.0012.2009 - Manu!. Conselho Tutelar
Categoria Econômica ... ...,........... " 3.3.90.39 - Outros Servo Tere. - Peso Jurídica

Unidade Orçamentária .................. 02.08 - Secretaria Trabalho e Dês. Social
Unidade Executora ......................... 02.08.04 - Fdo Mun. Assistência ao Idoso
Funcional Programática ..... """ .."., 08.241.0012.2019 - Atenção Integral ao Idoso
Categoria Econômica ....... ..., . . . . . . .. 3.3.90.39 - Outros Servo Tere. - Peso Jurídica

CLÁUSULAQUINTA (DO PAGAMENTO)

5.1. Ospagamentos devidos à Contratada serão efetuados até o 30Q (trigésimo) dia subsequente ao
da prestação do serviço, mediante a apresentação, aceitação e atestado do documento hábil de
cobrança, através da quitação de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente ou cheque
nominal a seu favor, precedido pela apresentação da respectiva Nota Fiscal.

CLÁUSULASEXTA(DO PRAZO)

6.1. O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, prorrogável
na forma do inciso II do art. 57 da Lei Federal nQ 8.666/93.

7.1. Sãoobrigações da CONTRATANTE:
7.1.1. Efetuar o pagamento das quantias estipuladas nos prazos e condições avençadas no presente

CLÁUSULASÉTIMA (DASOBRIGAÇÕES)

contrato;
7.1.2. Remeter os materiais para publicação dentro do prazo exigido pela Contratada;
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7.2.1. Manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram sua contratação;
7.2.2. Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com
estrita observância da Legislação em vigor;
7.2.3. Cuidar para que os materiais transferidos sejam publicados na mesma semana do envio, a
fim de que possam validar os atos tomados com base nos mesmos;
7.2.4. Publicar na íntegra os textos enviados pela Contratante;
7.2.5. Entregar exemplares das edições à Contratante para arquivo;

CLÁUSULA OITAVA (DAS PENALIDADES)

8.1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, bem como das demais sanções cabíveis de
acordo com o previsto neste edital e na legislação de regência, as infrações às disposições do
contrato a ser firmado com a licitante vencedora serão punidas, alternativa ou cumulativamente,
assegurados o contraditório e a ampla defesa dos interessados, com as seguintes sanções e
penalidades, a serem aplicadas de modo proporcional à gravidade da falta que a gerou:

a) Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a rescisão
do contrato ou sanção mais severa;

b) Multa a ser aplicada nos montantes e para as infrações relacionadas:
b.1.) Por atraso injustificado na execução do contrato de serviço, sem prejuízo do disposto no
parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora sobre o
valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo
estipulado, na seguinte proporção:
b.1.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso;
b.1.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º
(quadragésimo quinto) dia de atraso;
b.1.3. A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial
da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital
ou contrato, sujeitando-se à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida.

c) Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes
penalidades:
c.1.) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
c.2.) Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do artigo 87 e seguintes da lei
de Licitações e demais normativos aplicáveis, quando a infração contratual apresentar gravidade tal
que recomende a medida; 0'
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
artigo 87 e seguintes da lei de licitações e demais normativos aplicáveis, quando a infração ~
contratual apresentar gravidade tal que recomende a medida. (\.

f) A recusa injustificada em assinar o contrato, por parte da licitante vencedora convocada para esse
fim, dentro do prazo estipulado pela Administração, caracterizará o total descumprimento da
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obrigação assumida, e sujeitará a infratora à suspensão de seu direito de participar de
procedimentos licitatórios e ao impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Quadra
por prazo não inferior a 02 (dois) anos, além de aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do
valor do contrato a ser firmado.

8.2. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das
demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

8.3. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não
elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.

CLÁUSULA NONA (DA RESCISÃO)

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nQ

8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela
Lei e no Edital.

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

ClÁUSULA DÉCIMA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)

10.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no
todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DAS RESPONSABILIDADES)

11.1. A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e
pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer
prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

11.2. A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

11.3. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou

/'

subordinado. 0
11.4. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com: "V~.

Ias obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)
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12.1. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos
e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)

13.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias,
daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DO FORO)

14.1. O Foro do contrato será o da Comarca de Tatuí/SP, excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Quadra, 15 de maio de 2019.

J
LUIZ CARLOS PEREIRA - PREFEITO

PREFEITURA DE QUADRA
Contratante

~.~
\tw.G.uéL ARCA~O CORRÊA ,- ,

ALIANÇA ARTES GRÁFICAS LTDA ME
Contratada

AsSIIItet'ItI' , : ; I~ .)MO
RG:n.&.S.383-S i
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