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CONTRATO Nº 094/2013. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2013 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem o Município de Jaguaré, ES e a Empresa 
ROSELKY GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME.  
 
PREAMBULO  
Por este instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, através da solicitação, protocolizada sob 
o n° 122.047/2013, da Secretaria Municipal de Finanças, na forma de Pregão Presencial nº 
079/2013, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, de um lado o Município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 27.744.184/0001-50, com sede à Avenida Nove 
de Agosto, 2.326 - Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
Rogério Feitani, brasileiro, casado, portador do CPF-MF nº 031.761.907-19 e RG nº 1.172.457-
SPTC-ES, residente e domiciliado na cidade de Jaguaré – Estado do Espírito Santo, adiante 
denominado simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de outro lado à empresa 
ROSELKY GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, com sede na Avenida Vitória, 693 - 
Centro - CEP 29.830-000 - Nova Venécia - Estado do Espírito Santo, Fone: 0XX27-3752-2267, 
inscrita no CNPJ sob nº 27.353.630/0001-04, representada neste ato por seu Sócio Administrador o 
Senhor Pablo Cesconetto da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI nº 1.450.321-
SPTC-ES e do CPF nº 075.214.007-80, adiante denominado simplesmente CONTRATADO firmam o 
presente Contrato sob as condições a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1 – Contratação de empresa para confecção de bloco de produtor rural com 25 jogos por bloco, 
sendo 05 vias por jogo, 1ª via – branca, 2ª via amarela, 3ª via – rosa, 4ª via azul e 5ª verde, para 
atender o núcleo de atendimento ao contribuinte – NAC, Secretaria Municipal de Finanças;  
1.2 – Os produtos resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, serem confeccionados 
parceladamente nas quantidades requisitadas de acordo com a demanda dos produtores rurais, 
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mediante solicitação por escrito do setor solicitante, sob pena de a proponente vencedora incorrer 
nas infrações previstas neste edital e no Contrato a ser assinado. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  
2.1 – O valor do presente contrato corresponde a R$ 49,70 (quarenta e nove reais e setenta 
centavos) por bloco, perfazendo um valor total estimado de R$ 29.820,00 (vinte e nove mil e 
oitocentos e vinte reais), ficando determinado os valores e quantidades contidos no mapa de lances.  
2.2 – O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a proposta apresentada, até o 30º 
(trigésimo) dia útil do mês subseqüente ao serviço prestado;  
2.2.1 – Na nota fiscal deverão constar: 
 Nº do processo; 
 Nº do contrato se houver; e, 
 Modalidade e nº da licitação. 

2.3 – A efetuação do pagamento fica condicionada a informação do setor solicitante de que os 
serviços foram realizados regularmente e a apresentação, por parte do Contratado, dos Certificados 
de Regularidade;  
2.4 – O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações 
que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.  
2.5 – A contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, 
decorrentes de interpretações errôneas, por parte da Contratada, nas aplicações de impostos, suas 
alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc.  
 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS FONTES DE RECURSOS  
3.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 
constante do orçamento municipal, a saber:  
040 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
049 – Secretaria Municipal de Finanças 
3.3.3.90.39.55 – Outros Serviços de Terceiros-PJ/Serviços Gráficos e Editoriais 
Ficha 00087 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE  
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4.1 – Os preços originados desta licitação não poderão sofrer alterações, salvo nas hipóteses 
prevista no subitem 4.2;  
4.2 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, Mediante Processo, devidamente instruído, conforme parágrafo 
1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES  
5.1 – A contratada assume como exclusivamente os seus riscos e as despesas necessárias à boa e 
perfeita execução dos serviços Contratados.  
5.2 – Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da notificação administrativa a contratada sob pena de multa.  
5.3 – A contratante não se responsabilizará por qualquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 
legislação tributaria trabalhista, previdenciária ou securitária, fiscais e comerciais, decorrentes da 
execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente a 
Contratada.  
5.4 – A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como a qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade o fato de que a fiscalização ou o acompanhamento da execução ter sido efetuado 
por órgão da Contratante.  
5.5 – A Contratante não se responsabiliza por outras despesas que surjam em decorrência deste 
Contrato, com exceção do transporte, estadia e alimentação da Contratada que serão custeados 
pela Contratante.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E LOCAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
6.1 – O Contratado deverá iniciar a realização dos serviços do objeto, e terá um prazo de 05 (cinco) 
dias para entrega, nos moldes da solicitação da Secretaria solicitante, após a ordem de fornecimento 
emitido pela mesma. O local para entrega será no endereço: Avenida Nove de Agosto, 765 – Centro 
- Jaguaré – ES.  
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6.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em fornecer os serviços importará nas penalidades 
legalmente estabelecidas (artigo 87 da Lei nº 8.666/93);  
6.3 – Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste contrato e no edital de convocação; 
6.4 – Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela P. M. J., não serão considerados como 
inadimplemento contratual.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
7.1 – A contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 
contrato.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO VINCULO 
8.1 – O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO  
9.1 – A fiscalização da execução dos serviços será feita pela Contratante no local, através de 
servidor, designado para tal, forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e as disposições do 
contrato.  
10.2 – Cabe a contratante a seu critério exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas 
as fases de execução dos serviços contratados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO  
10.1 – O presente contrato regulamenta-se pelas normas contidas na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e 
alterações posteriores;  
10.2 – São partes integrantes do presente Contrato independentemente de transcrição:  
10.2.1 – Lei 8666/93 de 21.06.93 e alterações posteriores;  
10.2.2 – Pregão Presencial nº 079/2013.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA  
11.1 – A contratada se obriga a iniciar a execução dos serviços na data da assinatura deste contrato 
que terá a duração de um ano.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  
12.1 – O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) 
dias, desde que haja motivo justificável e que não exista débito entre as partes;  
12.2 – A Administração poderá rescindir o Contrato unilateralmente sem necessidade de aviso 
prévio, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos 
seguintes casos:  
12.2.1 – O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da Contratada;  
12.2.2 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada;  
12.2.3 – O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da Contratada;  
12.2.4 – Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
12.2.5 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES  
13.1 – Pelo não cumprimento de qualquer cláusula deste Contrato por parte do Contratado, a este 
será aplicada:  
13.1.1 – Advertência por escrito;  
13.1.2 – Multa de mora de até 0,3 (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor 
corrigido do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na 
data prevista, sem justificativa aprovada pela Contratante;  
13.1.3 – Suspensão temporária da participação de licitação, ou impedimento de contratar com a 
administração por prazo de 02 (dois) anos;  
13.1.4 – Declaração de inidoneidade, quando a firma sem justa causa não cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé a juízo da administração;  
13.2 – Ficam ressalvadas os casos fortuitos e de força maior, desde que comunicados por escrito no 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir de suas ocorrências e aceitos pela P. M. J.  
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13.3 – As sanções previstas no item 14.1, poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 
rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos 
casos dos subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 13.1.4, a partir do 
recebimento das mesmas;  
13.4 – As sanções estabelecidas nos subitem 13.1.3 e 13.1.4, são de competência do Prefeito 
Municipal;  
13.5 – As multas previstas deverão ser recolhidas no Município, dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da data da notificação para esse fim;  
13.6 – As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão 
exigíveis desde a data do ato, fato ou omisso que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas 
da caução, de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Jaguaré, ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente Contratação.  
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 
Prefeitura Municipal de Jaguaré, ES, em 08 de maio de 2013.  
 
 

ROGÉRIO FEITANI - PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 

ROSELKY GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME 
Pablo Cesconetto - Sócio Administrador 

CONTRATADA 
 


