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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRA Nº <NumeroAnoContrato> QUE ENTRE SI CELEBRAM
AEmpresa Paraibana de Comunicação S.A - EPC, E A EMPRESA <NomeEmpresa>.
A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A-EPC, com sede na Avenida Pedro II, nº
3595, bairro Castelo Branco e filial na Av. Chesf, nº 451, Distrito Industrial, ambos os endereços, em
João Pessoa-PB, com CNPJ sob o nº 09.366.790/0001-06, neste ato representada pela Diretora
Presidente, Naná Garcez de Castro Dória, brasileira, casada, Jornalista, portadora do CPF
201.722.085-20 e RG nº 4.019.376-SEDES/PB, residente e domiciliada na cidade de João Pessoa/PB,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no
CNPJ nº xxxxxxxx, com endereço na Rua/Av. xxxxxxxx, nº xxxxxxx, bairro xxxxx, CEP: xxxxx,
município xxxxxxxxx, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Senhor(a)
xxxxxxxx, portador(a)da Cédula de Identidade nº xxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxx, domiciliada na rua
xxxxxxxxxx,, nº xxxxxx, Bairro: xxxxx, CEP: xxxxx, município xxxxxxxx, estado xxxxxxx, tendo em
vista o que consta no Processo nº xxxxxxxxx, e o resultado final do Pregão Eletrônico n° 0015/2021,
com fundamento na Lei Federal de Responsabilidade das Estatais nº 13.303/2016, no Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênios –RILCC/EPC, na Lei nº 10.520 de 2002 no que couber ,n
o Decreto Federal nº 10.024/19, na Lei Estadual nº 9.697/2012, de 04/05/2012, que institui o Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIL/PB,
no Decreto Estadual nº 24.649, de 2003, na Lei Complementar Nº 123/2006, e alterações posteriores,
na Lei Estadual nº 9.335/11 (EMPREENDER), Lei nº 10.128/2013 (EMPREENDER), no Decreto
Estadual nº 24.649, de 2003, Código de Conduta e Integridade da EPC, e demais normas correlatas,
aplicáveis aos casos omissos e mediante as seguintes condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de câmeras fotográficas profissionais digitais de lente cambiável, lente zoom com
distância focal 18-200 mm, Flash Speedligth e cartões de memória, conforme especificações (subitens
1.3 e 1.4), destinadas aos profissionais da redação do jornal “A União”, conforme descrito no Anexo
VI– Termo de Referência.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1.O prazo de vigência do Contrato terá início no dia útil imediatamente posterior a assinatura,
com início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______.
2.2. Poderá ser admitida a prorrogação deste contrato nos termos do artigo 163 do RILCC. No
caso de prorrogação do prazo de entrega do objeto, que extrapole o prazo de vigência do
contrato, estando presente situação prevista no art.164 do RILCC, devidamente comprovada,
justificada e aceita de forma fundamentada pelo gestor, nos termos do § 2º do mesmo artigo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor do contrato é de R$ <ValorContrato> (<ValorContratoExtenso>).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

1

Assinado com senha por VANILDA HENRIQUE DE FREITAS em 06/12/2021 - 10:56hs.
Documento Nº: 271266.4064784-640 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=271266.4064784-640

EPCPRC202100201V01

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
<inserir descrição objeto>
1.4. Informação da Marca/Modelo:
<marca/modelo>
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previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Unidade Orçamentária: <Unidade Orçamentária>
Fonte Recurso: <Fonte Recurso>
Programa Trabalho: <Programa Trabalho>
Elemento Despesa: <Elemento Despesa>
RO: <RO>
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, após a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)
devidamente certificada(s) pela área gestora.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 81 da Lei nº 13.303/2016
e as constantes no Termo de Referência.
6.3. A contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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5.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) / 365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
5.3. Fica estabelecido que a Contratada não procederá ao desconto de título, não fará cessão de
crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancária e a EPC não endossará nem
dará aceite a eventuais títulos que forem apresentados por terceiros. Os pagamentos das Notas
Fiscais serão efetuados através de crédito na conta corrente da Contratada.
5.4.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.5. Será retido para o Fundo Empreender 1,6% das empresas de médio porte ou superior e
1% das empresas de pequeno porte, nos termos do inciso II, do art. 7º, da Lei nº 10.128/2013.
5.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar

Go

o da Par

a

a
íb

rn
ve

78
EPC

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e de recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
8.1. O prazo de garantia será de 12(doze) meses), contados a partir do recebimento do equipamento sem
prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
8.2 - O suporte será dado na modalidade on-site, e deverá ter início no dia útil seguinte ao da verificação
do problema do equipamento ou componente e notificação à empresa CONTRATADA. A
CONTRATADA deverá manter central de atendimento para abertura de chamados pelo menos no
horário de 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, de segunda a sexta-feira. A central deverá ser acionada,
preferencialmente, por meio de ligação gratuita ou ligação local, podendo a empresa disponibilizar
abertura de chamados pela internet;
8.3 - O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a EPC e abrange: remoção dos vícios apresentados
pelos equipamentos, materiais, drivers e outros componentes; solução de problemas e esclarecimento de
dúvidas de configuração e de utilização dos equipamentos;
8.4 - As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia devem ser
substituídas por outras novas, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais
ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento;
8.5. Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se
encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte, fica sob responsabilidade da Contratada
todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem
necessários à perfeita solução do problema.

9. CLÁUSULA NONA -DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. É proibido a subcontratação, com exceção do que dispõe o inciso III do artigo 48 do RILCC.
DA FISCALIZAÇÃO
9.2. A fiscalização da execução do objeto será efetuada, na forma estabelecida no Termo de
Referência, pelo (a) <NomeFiscal_Comissao> especialmente designado (a) pela Portaria
nº<NumeroPortaria>, do (a) <NomeOrgao>.
10. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
12.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 205 do RILCC,
com as consequências indicadas nos seus incisos, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa conforme §3º, art. 205 do RILCC.
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
prevista no art. 207 do RILCC.
12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
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11. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.
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12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 13.303, de 2016, no RILCC, de 02/01/2020 na Lei nº 10.520, de 2002, no
Decreto Estadual nº 24.649, de 2003, e demais normativos de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no
Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 39, da Lei 13.303/16 e art. 52 do RILCC-EPC.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
15.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da
Seção Judiciária de João Pessoa/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas abaixo assinadas.
<Município>, <DataCorrente>.

____________________________________________________
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A – EPC
NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA
DIRETORA PRESIDENTE

________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
_________________________________
Nome:
CPF n°:

_________________________________
Nome:
CPF n°:
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