
 
 

 
 

CONTRATO Nº 07/2021 

 

TERMO DE CONTRATO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS, EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, QUE FAZEM ENTRE SI A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL E A 
EMPRESA J. SOARES DE SOUZA COM. E 
REPRESENTAÇÃO. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 05.111.372/0001-09, 

com sede na Rua Major Ilson, 450 - Bairro Nova Olinda, na cidade de Castanhal/PA, neste ato 

representado pelo Presidente, o Sr. Sérgio Leal Rodrigues, portador do RG nº 2469531, inscrito 

no CPF nº 400.580.342-34, residente e domiciliado neste Município, com competência para 

assinar contratos, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Castanhal, como 

também, da Lei Orgânica do Município de Castanhal, doravante denominada CONTRATANTE, 

e a empresa  J. SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 

17.923.399/0001-85, com sede na Tv. Chico Mendes, nº 100, Bairro Centro, na cidade de Nova 

Esperança do Piriá/PA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo 

Sr. José Soares de Souza, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 4598916 e do CPF nº 

723.112.662-68, tendo em vista o que consta na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do processo de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO nº 003/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de pessoa jurídica para a prestação 

de serviços gráficos, em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Castanhal, 

conforme especificado no Termo de Referência do Processo de Dispensa nº 003/2021. 

1.2 Descrição do Produto/Serviço: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 
Papel Personalizado com Timbre 
da CMC tamanho A5, bloco com 
50 folhas. 

BLOCO 100 R$ 19,00 R$ 1.900,00 



 
 

 
 

02 
Papel Personalizado com Timbre 
da CMC tamanho A4, bloco com 
50 folhas. 

BLOCO 150 R$ 19,00 R$ 2,850,00 

03 
Envelope Personalizado com 
Timbre da CMC, cor banco tipo 
saco A4, tamanho 23x34 cm. 

UNID. 1.500 R$ 2,30 R$ 3.450,00 

04 
Envelope Personalizado com 
Timbre da CMC, cor banco, tipo 
saco A5, tamanho 19x25 cm. 

UNID. 1.500 R$ 1,95 R$ 2.925,00 

05 

Envelope do tipo Carta 
Personalizado com Timbre da 
CMC, cor banco, tamanho 10x15 
cm. 

UNID. 500 R$ 1,75 R$ 875,00 

06 

Envelope do tipo Carta 
Personalizado com Timbre da 
CMC, na cor Branco tamanho 
23x11 cm. 

UNID. 500 R$ 1,65 R$ 825,00 

07 Mouse Pad Personalizado com 
arte fornecida pela CMC. 

UNID. 100 R$ 19,00 R$ 1.900,00 

08 Banner, tamanho 1,5x 1,0m  UNID. 02 R$ 140,00 R$ 280,00 

09 
Envelope Personalizado com 
Timbre do CAC, cor banco tipo 
saco A4, tamanho 23x34 cm. 

UNID. 200 R$ 3,40 R$ 680,00 

Valor Global: R$ 15.685,00   

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. 

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prédio da Câmara Municipal de Castanhal, 

localizada na Rua Major Wilson, 450 – Bairro Nova Olinda – Castanhal/Pa. 

2.2 O prazo de fornecimento do produto será de no máximo de até 05 (cinco) dias, contados a 

partir do dia subsequente à emissão da ordem de fornecimento/nota de empenho. 

2.3 A prestação do serviço, deverá ser executado diretamente por profissionais da empresa 

contratada. 

2.4 A contratada deverá assumir as despesas necessárias para a prestação dos serviços, tais 

como taxas, impostos, deslocamentos de seus profissionais, assim como demais despesas 

necessárias ao cumprimento do objeto. 

2.5 A confecção dos materiais gráficos, será de forma parcelada e em conformidade com as 

solicitações da CMC e recebido por servidor habilitado e indicado para tal finalidade. 

2.6. Os serviços deverão ser analisados no que se refere à qualidade, sendo que a não 

aprovação resulta em sanções administrativas. 



 
 

 
 

2.7. Solicitar, junto ao órgão contratante, todas as informações necessárias para a prestação 

de serviços. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DA CONTRATADA 

a). Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 

b). Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, 

cujas obrigações deverão atender prontamente; 

c). Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato; 

d). Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os 

tributos resultantes do cumprimento deste instrumento; 

e). Executar os serviços, através de profissionais capacitados no trato dos serviços solicitados; 

f). Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, 

transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 

ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados 

no desempenho dos serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos; 

g). Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

h). Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades, objeto deste Termo, sem prévia autorização do contratante; 

i). Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação; 

j). Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados; 

k) Solicitar, junto a CMC, todas as informações necessárias para a confecções dos materiais 

institucional e informativo. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

a). Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

b). Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Contratante 

para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados; 

c). Proceder ao pagamento do serviço prestado, na forma e no prazo estabelecido no 

instrumento contratual. 



 
 

 
 

d). Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 

contratados; 

e). Fornecer informações ou documentações adequadas e completas, a fim de assegurar à 

contratada, melhor desempenho na prestação do serviço; 

f). Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

g). Notificar à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o 

contraditório e a ampla defesa; 

5. CLÁUSULA QUINTA - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Orçamento da Câmara 

Municipal de Castanhal - PA, para o exercício financeiro de 2021: 

2.118 - Operacionalização das Atividades do Poder Legislativo. 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, RESCISÃO OU RENOVAÇÃO 

6.1 – O presente contrato terá sua vigência de 17/03/2021 até 17/06/2021. 

6.2 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 

e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o 

caso. 

6.3 – O contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei no 8.666/93, 

após manifestação formal da CONTRATANTE. 

7. CLÁUSULA SETIMA - PREÇO E PAGAMENTO 

7.1. O valor total é de R$ 15.685,00 (quinze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais). 

7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, transporte, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

7.3. Pelos serviços prestados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 dias após 

a entrega dos materiais acompanhados de Nota Fiscal em Nome da Câmara Municipal de 

Castanhal. 

7.4. O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária 



 
 

 
 

diretamente na conta da empresa contratada, vedada transferências para outras contas. 

7.5. O pagamento será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 

estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de 

Regularidade do FGTS; 

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 

195, § 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa 

de Débito. 

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 

e) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o 

CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste 

caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE 

f) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de 

penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas 

devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente 

8 CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 A inexecução parcial ou total do objeto e a prática de qualquer, torna passível a aplicação 

das sanções previstas na legislação vigente, observando-se o contraditório e a ampla defesa, 

conforme listado a seguir: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CMC; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

e) Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

i. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas, e nas 

situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade 

patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 



 
 

 
 

ii. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CMC, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

iii. Será aplicada multa nas seguintes condições: Caso haja a inexecução parcial do 

objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo. Para 

inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

total do objeto. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a 

multa correspondente a R$ 20,00 por dia de atraso. 

iv. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado 

para início dos serviços por mais de 05 (cinco) dias. 

v. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar, de que trata o inciso III, 

art. 87, da Lei n. º 8.666/93, será aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por 

até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto. 

vi. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

vii. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a 

CMC e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

viii. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 

CONTRATADA. 

 

9. CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Castanhal, no Estado do Pará, com expressa renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da 

interpretação e/ou execução do presente contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

 

Castanhal - PA, 17 de março de 2021. 

 

 

_________________________________ 

CONTRATANTE 

Câmara Municipal de Castanhal 

_______________________________ 

CONTRATADA 

J. Soares de Souza Com. e 

Representação 
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