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EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉc4c/
EMATER-RÓ\. EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE ROND^^
CONTRATO n° 011/2016/EMATER/RO ^

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE
RONDÔNIA - EMATER-RO E A EDITORA JORNALÍSTICA
MADEIRÃO LTDA, PARA,OS FINS QUE ESPECIFICAM.

nrthr ® """1 <10 Estado de Rondônia EMATER/RO, pessoa jurídica
Bai^rrpan TT ' "" ° 05.888.813/0001-83, com sede na Avenida Farquar, ns 3055Bairro Panair, nesta Capital, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Vice'

d:nSenA «Õ07sX'"°' "t Port:dor da Sd^ir de"
Suecos n°"75 Bairro Nrim^ 7p ° 2"-728.234-00, residente e domiciliado na Rua doscajueiros, n 75, Bairro Urupá, em Ji-Paraná/RO e, de outro lado o ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA dp FNTinAnrc

fcNT?' ^ pessoa *Td!;rp?ivado Sno CNPJ sob o n 26.446.062/0001-15, estabelecida na SCLN 116, Bloco F, s/n°. Asa Norte, Brasflia/DF- neste ato

SSP/n^" r DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 3610216
G casa yTTh li h "i" 473.494.256-00, residente e domiciliado no Cond. Vivenda Bela Vista, 27, Módulo
Contrato H ^ "^ste ato designada simplesmente de CONTRATADA, celebram o presentecio Processo ns. 091/2016/GESER/EMATER, sujeitando-se às normas dos supramencionados
diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA se obriga a realizar o pagamento das mensalidades referente ao exercício de 2016 da EMATER Rn

cnnfm' T''T° TÉCNICA E EXTENSÃO RU^L A^^^^conforme descrito no Termo de Referência e na conformidade do Edital da Licitação que, com seu Termo dé

modorfin?eXo^'rga?s° de transcrição, para todos os

clírn í"í"í° ~ CONTRATANTE poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato, com fundamento no artigo 67, do Estatuto

Gestor è S mf d° ® Po^ meio de servidor designado para as funções de
nhrt/c- I exerce-lo de modo amplo, irrestrito e permanente em todas as fases de execução dasObrigações, inclusive quanto ao desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo do dever de fiscalizar seus
empregados, prepostos ou subordinados. v vr oe riscaiizar seus

Lntr^i'^ CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação econtrole a serem adotados pela CONTRATANTE. cnuLd^dü e

§ 2°- A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade Integral e
exclusiva da CONTRATADA quanto à integridade e à correção da execução das prestações a gursTobr^oÚ e "uas
conseqüências e implicações perante terceiros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

a ofI°n'lM ^ ^ ® «nt^vosj, conforme
Lrl a oLiidad?dn^° "rrespondendo ao objeto definido na Cláusula Primeira e
n^va or de RS 5 566 25 Idocn™"!""" h" ? mensais.,Xt«^^'''^no valor de RS 5.566,25 {cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e 01 (uma) naffiêF/ ̂
no valor de R$ 5.566,28 (cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). ' x .AO

CLÁUSUU QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

consignados na UnidadeOrçamentaria: 19.025; Orçamento Programa: 2016; Programa de Trabalho: 19.025.20.122.2024 2087- Fonte de
Recursos: 3240 e Elemento de Despesa: 33.90.41. '
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4 ^ Jt EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ÊMÃTÍR-W^ EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÓ^

OCLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:
S,.

o pagamento será feito mensalmente no prazo máximo de 15 dias, após a certificação da nota fiscal/fatura pelo
(a) gestor (a) acompanhada do relatório de execução dos serviços, das cópias das autorizações encaminhadas, das
publicações realizadas durante o mês juntamente com os seguintes documentos: certidão negativa de débitos
junto ao INSS, certificado de regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, todas em plena validade, e demais certidões criadas por lei, desde que tenha pertinência
com este objeto:

§ 1° - A CONTRATADA apresentará a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.
§ 2^ - A CPLM'S- Comissão de Licitação terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal
para aceitá-la ou rejeitá-la.
§ 3^ - A nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa vencedora do certame para as necessárias correções,
com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir
da data de sua reapresentação.

§ 4° - A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa
vencedora do certame suspenda quaisquer fornecimentos.
§ 5°-A CONTRATANTE providenciará o pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data do aceite da
nota fiscal, para efetivar o pagamento.
§ 6" - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
§ 7° ~ Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, aplicar-se-á
o índice do IPCA pro rata diem, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação
desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias de atraso, repetindo-se a operação de cada mês
de atraso.

§8^-0 desconto por antecipação de pagamento, sempre em correspondência à antecipação da execução, seja a
requerimento da CONTRATADA ou no interesse da Administração, será calculado aplicando-se o índice de 0,12%
(doze centésimo por cento) por dia de antecipação.
§ 9° - Por eventuais atrasos injustificados serão devidos à CONTRATADA juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, alcançando ao ano 12% (doze por cento) (art. 406 do Código Civil). Entende-se por atraso o prazo que
exceder 30 (trinta) dias da apresentação da fatura, suspendendo-se a fluêncla do prazo se a fatura houver de ser
retificada por erro da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEKTA - DO PRAZO

O prazo do contrato será de até 12 (doze) meses, contado da data de assinatura deste Termo, prorrogável na
forma do art. 57, da Lei Federal ns 8.666/93. ,

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: ^

PARÁGRAFO PRIMEIRO - São obrigações da CONTRATADA, além daquelas determinadas por leis, íf^cretól^
regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura Contratada, também se incluem os
dispositivos a seguir:

a) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrente
de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratual atualizado, de acordo com o artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, sendo o mesmo objeto de
exame da Assessorla Jurídica/ASJUR da EMATER/RO.

b) Fazer a prestação do serviço objeto deste Termo de Referência, com qualidade padrão requerida no mercado,
nos locais indicados;

c) Executar as solicitações formuladas pelo encarregado da fiscalização do contrato de prestação de serviço, no
tocante à execução do mesmo;
d) Ressarcir o Contratante ou terceiros, por danos causados a bens ou materiais de sua propriedade, por seus
empregados ou prepostos, durante a execução do fornecimento;
e) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do Contrato, inclusive locomoção, seguro de
acidentes, tributos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem devidos,
quer em relação à execução dos serviços, quer erjKél^ãt^os empregados;
f) Providenciar identificação individual dps^ews^mpregados quando em atividade nas dependências do
Contratante;

Av. Farquar, 3056-Bairro Panai^Podo velho^RO-Cep: 76801-361 - Te!.: (69)3211-3733/3734-www.emater.ro.gov.br



hí

'• '-C' -

■y



empresa estadual de ASSl^TPKiniA Té-r> fextensão rural do estS re íom®
^  ' fírS

^pSndo O^respecti^^/^^
;»=:rr
rc=„..,para o contratante; Publicados em cadernos diferentes dn
0 Comunicar imediata e . ^'ferentes do contratado, sem ônus
data prevista; "f^cipadamente a EMATER-Ro, sempre que detectada imon -hTH ^
m) Fica proibido pela empresa contratada ■ i • , «ibilrdade de veiculaça-o na
somerne aos atoTofíciafs TJT'-'" EMATER-ro, qualquer símbolo,

oj Na data de retirada da Aut • - 'nfrinjam as

"uLSe" rí:„rrr? --eve.Regularidade de Situação roc^" Tempo de Serviço - FGTS mediantP a ''®^P''esentá-los; Prova de
Seguridade Social, demonstrando Econômica Federal- Provrd? Certificado de
Certidão Negativa do situaçao regular no cumprimento doe ' ''^Êularidade relativa à

:SHSHE=F"S5H~ticir.ré .r,r~T • h"— " i-»
estabelecidas, caracterizará o doe serviço ou Assinar o Contrato dont ^ '"Justificada da
n= Lei Pede., n" 10.520/2002 e subsXr:e~ ti"

PARÂGRAFOSEGUNDO-Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
3) Realizar através de servidor /

b) Manter «ntat^comícoNTS- "
e) Prestar os esclarecimentos pertinenterao obieto" ™«"Wade de execução do serviço-

ss?—7LL;:r6) Efetuar o pa mento conforme d •
b) Responsabiiizar-se pe,rentreL aaTmatrtt"'^ do presente instrumento-

»c^i.ê~rrr.s~-- .,

■rs-r.

CUUSUU OITAVA-DAS penalidades//
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,  EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCÍ^IGA
EMATER 1^^ EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE ROND0MÍA n| -
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À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artfl^^s.
federal n^. 8.666/93, a saber:

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de
Inexecução, com ou sem prejuízo para serviço;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com os órgãos do Poder
Executivo do Estado de Rondônia, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos
ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;
d) declaração de inidoneldade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus
motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penai.

§  - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "h" do caput desta cláusula, poderá ser cumulada com
qualquer das demais.

§ 2" - O valor de multa aplicada será descontado da garantia que houver sido prestada; se for superior do que o
valor desta, além de sua perda, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada de eventuais
créditos que tenha em face da CONTRATANTE, sem embargo deste rescindir o contrato e/ou cobrá-lo
judicialmente.

§ 3" - Ocorrendo atraso na execução, por culpa da CONTRATADA, ser-Ihe-á aplicada multa moratória de 1% (um
por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de

notificação ou Interpelação.
§ 4° - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a
responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à CONTRATANTE.
§ 5^-As penalidades acima descritas poderão ser aplicadas sem prejuízo do disposto no art. 72 da Lei federal n^.
10.520/02.

CLÁUSUU NONA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78, com as conseqüências indicadas
no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n^ 8.666/93 e no contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA „ çK

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, sub-contratação ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES

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 à CONTRATANTE
ou terceiros.

§ 1° - 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.

§ 2® - 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 subordinados.
§ 3® - A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
que lhe foram exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargo exclusivo da CONTRAT^ pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesasdecorrentes da formalização deste contraj^^ítóexecução de seu objeto.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

Em 05 (cinco) dias, contados de sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação no Diário Oficial do
Estado de Rondônia, em resumo, do presente termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e
quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa CONTRATADA e a
CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 04 de abril de 2016.

FRANCISCO ̂ ENDE|jl^£t^RRETO COUTINHO
Diretor vice-presidente

EMATER-RO

ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESl^UAIS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ASBRAER
Neste ato represer^da pelo Sr. ARGILEU MARTINS DA SILVA

CONTRATADA

Testemunhas:

L. Jf\jL)^ou:e|ljL(a R-Gx-do^
<JOME:V ^
1.

NOME:

Flávlo Gospar de C. Jumí'
Assessor Jurídico'Chef-

EMATER.RO

CPF:

2.

NOME:

CPF:
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