
 
 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATOS 

1 
 

CONTRATO N.º ____/2017 
 
Contrato celebrado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul e a ___________________ 

(Processo n.º 11848-01.00/17-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 

neste instrumento denominada CONTRATANTE, com sede na Praça 
Marechal Deodoro número 101, Centro Histórico, em Porto Alegre – RS, 
inscrita no CNPJ sob o número 88.243.688/0001-81, representada por seu 
Superintendente Administrativo e Financeiro, Ricieri Dalla Valentina 
Júnior, e a ______________________________, com sede na 
_____________________, Bairro ______________, na cidade de 
____________________, inscrita no CNPJ n.º _______________________, 
neste ato representada por seu _______________, ________________, 
ajustam este Contrato, na forma de execução indireta, em regime de 
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei 
Estadual nº 13.191/09, do Edital de Pregão Eletrônico n.º ____/201__, e da 
proposta vencedora a que se vincula, mediante as cláusulas seguintes: 

 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação de pessoa jurídica 

especializada para prestação de serviços de gráfica expressa, reprografia e 
encadernação, cópias de impressos, nas dependências da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com fornecimento de 
equipamentos, de recursos humanos e de insumos, inclusive papel, 
conforme especificações e condições previstas neste Contrato e seu Anexo. 

 
Parágrafo primeiro – Fica proibida à CONTRATADA a 

subcontratação, mesmo que parcial, do objeto do presente Contrato. 
 
Parágrafo segundo – As quantidades de que trata o objeto podem 

ser alteradas pela CONTRATANTE, para mais ou para menos, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste Contrato, de consonância 
com §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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Parágrafo terceiro – A CONTRATADA deve executar, de acordo 
com as normas expedidas pela CONTRATANTE, os seguintes serviços: 

a) cópias reprográficas a partir de materiais originais impressos, 
conforme os tipos de cópias constantes no Anexo Único deste termo; 

b) encadernações em espiral e por grampeamento; 
c) serviços de corte, de dobras e de impressões expressas (cópias 

de impresso); 
d) dobras em cópias reprográficas e em impressões expressas 

(cópias de impresso). 
 
Parágrafo quarto – Para a realização dos serviços contratados, a 

CONTRATANTE cede à CONTRATADA os seguintes equipamentos: 
a) grampeador pneumático marca Mirnna (patrimônio n.º 

013145); 
b) guilhotina pneumática marca Guarani (patrimônio n.º 013146). 
 
 
DO GESTOR 
CLÁUSULA SEGUNDA – O gestor do presente Contrato é o 

Coordenador da Divisão de Serviços Complementares, do Departamento de 
Logística da CONTRATANTE, designado GESTOR. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA obriga-se a: 
a) zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, 

respeitadas as condições estipuladas em Contrato; 
b) executar os serviços no período compreendido entre 8h30min 

às 18h30min, de segunda à sexta-feira, de forma ininterrupta, podendo 
suspender o atendimento apenas a pedido da CONTRATANTE; 

c) responsabilizar-se pelo eventual custo do tráfego de dados 
entre os equipamentos da CONTRATADA, instalados na sede da 
CONTRATANTE, e outros fora da rede de computadores desta; 

d) indicar, formalmente, em até 5 (cinco) dias a contar da 
publicação da súmula contratual no Diário Oficial da Assembleia, 
responsável pela supervisão, orientação e acompanhamento dos serviços, o 
qual deve operar como seu encarregado junto à CONTRATANTE, com 
poderes para tratar diretamente com o GESTOR deste Contrato, e que seja o 
responsável por todos os serviços descritos neste instrumento; 

e) operar, por intermédio de seus funcionários, qualquer 
equipamento de sua propriedade e utilizado na execução deste Contrato; 

f) submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início 
das suas atividades, os meios de controle dos serviços contratados; 
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g) cumprir rigorosamente os procedimentos estabelecidos nas 
normas, código de ética e rotinas específicas atribuídas aos serviços de 
reprografia, além dos regulamentos e normas da CONTRATANTE; 

h) orientar seus empregados no cumprimento rigoroso dos 
horários estabelecidos, devendo, ainda, substituí-los, nos casos de faltas, 
ausências legais ou férias, a fim de não prejudicar a execução do serviço; 

i) emitir relatório impresso mensal, acompanhado de seu arquivo 
digital editável, com o quantitativo de serviços realizados, que deve ser 
apresentado à CONTRATANTE sempre no primeiro dia útil do mês 
subsequente, juntamente com o documento fiscal de cobrança; 

j) entregar relatório quinzenal, ou em outra periodicidade, com o 
quantitativo de cópias reproduzidas, se solicitado pelo GESTOR; 

k) responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da 
CONTRATANTE, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus 
empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou 
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da comprovação de sua responsabilidade, sob pena de desconto do 
valor do ressarcimento no pagamento do mês subsequente, sem prejuízo de 
eventual rescisão do presente Contrato, de pleno direito; 

l) utilizar recursos humanos especializados para a natureza dos 
serviços a serem prestados, como descrito no Contrato, registrando as suas 
funções profissionais nas correspondentes Carteiras de Trabalho; 

m) orientar seus empregados para que estejam aptos a atender e 
prestar informações com cordialidade e precisão, e para que respeitem as 
normas de circulação e segurança da CONTRATANTE; 

n) responsabilizar-se pela formação técnica do empregado, bem 
como pela comprovação de sua aptidão no manuseio das máquinas; 

o) responder e tomar as medidas cogentes ao atendimento de 
empregado acidentado ou acometido por problemas súbitos de saúde; 

p) manter um estoque mínimo de materiais de consumo e de 
suprimentos, de maneira a assegurar a não interrupção dos serviços; 

q) avisar o GESTOR de qualquer interrupção no serviço; 
r) manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação técnicas exigidas na contratação; 
s) responsabilizar-se por seguro de acidentes pessoais, encargos 

sociais, sindicais, fiscais e administrativos dos seus funcionários; 
t) efetuar o ressarcimento pelo consumo de água, energia elétrica, 

telefonia e serviços de limpeza, calculado de acordo com a metragem do 
espaço ocupado pela CONTRATADA; 

u) fazer a manutenção dos equipamentos de propriedade da 
CONTRATANTE, relacionados no parágrafo quarto da cláusula primeira, e 
cedidos à CONTRATADA para a realização dos serviços; 

v) informar ao GESTOR, por escrito, sempre que houver 
necessidade de permanecer nas dependências da CONTRATANTE em 
horário que ultrapasse o estabelecido na alínea “b”, da cláusula terceira; 
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w) providenciar cópias simples, tanto as coloridas como as preto e 
branco, tão logo forem solicitadas, observando apenas a ordem de 
apresentação das requisições de cópias junto ao setor de reprografia e o 
prazo máximo para execução dos serviços, de até 02 (dois) dias úteis a 
contar entrega da solicitação à CONTRATADA; 

x) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE, cujas solicitações se sujeita a atender prontamente; 

y) não negociar em operação com empresa de fomento mercantil 
títulos ou créditos que acaso tenha com a CONTRATANTE; 

z) não usar o Contrato para prestar caução ou fazer operações 
financeiras, sem expressa aquiescência da CONTRATANTE. 

 
Parágrafo único – Os horários estipulados na alínea “b” podem ser 

alterados pela CONTRATANTE, conforme a sua conveniência 
administrativa, sem que haja a necessidade de aditamento do Contrato, 
desde que desta alteração não resultem acréscimos à jornada de trabalho. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) analisar o serviço a ser produzido e autorizar sua confecção, 
por intermédio do GESTOR do presente Contrato, podendo estender este 
procedimento de análise a quaisquer materiais, se julgar conveniente; 

b) disponibilizar espaço para a alocação dos equipamentos, assim 
como local para carga e descarga de materiais e de suprimentos; 

c) prover outras utilidades essenciais à execução dos serviços, 
como telefone, energia elétrica, água, ar condicionado, rede de internet etc. 

d) proceder ao pagamento, na forma e no prazo contratados; 
e) fornecer à CONTRATADA todas as condições e informações 

necessárias ao integral cumprimento do presente Contrato; 
f) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços ajustados, 

anotando, em registro próprio, com a ciência do representante da 
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
presente Contrato, podendo, em razão de falhas porventura observadas, 
notificá-la relativamente a qualquer irregularidade encontrada, 
determinando as providências para a regularização do que for necessário. 

 
 
DO RESSARCIMENTO MENSAL 
CLÁUSULA QUINTA – As despesas pela utilização de água, 

energia elétrica, telefonia e serviços de limpeza devem ser ressarcidas 
mensalmente pela CONTRATADA, cujo valor deve ser calculado segundo 
fatores que seguem, segundo os quantitativos de consumos médios definidos 
abaixo: 
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a) fator de cálculo do custo com abastecimento de água: consumo 
mensal de 6,6m³; 

b) fator de cálculo do custo com abastecimento de energia 
elétrica: consumo mensal de 1.620kW/h; 

c) fator de cálculo do custo com serviços de limpeza: área total 
do espaço objeto deste Contrato de 116,76m². 

 
Parágrafo primeiro – A despesa mensal com telefonia deve ser 

ressarcida segundo o consumo efetivo do mês, a ser apurado por parte da 
Divisão de Telefonia, do Departamento de Tecnologia da Informação. 

 
Parágrafo segundo – Os valores previstos nesta cláusula serão 

alterados sempre que houver incremento no valor individual dos gastos. 
 
Parágrafo terceiro – O ressarcimento será feito por compensação 

dos créditos que a CONTRATADA tiver junto à CONTRATANTE. 
 
 
DO PREÇO E DO REAJUSTE 
CLÁUSULA SEXTA – O preço a ser pago pela confecção e 

fornecimento do material deve observar a planilha de preços unitários 
contida no Anexo Único deste instrumento, entendido como preço justo e 
hábil para a execução do Contrato. 

 
Parágrafo primeiro – O preço a ser pago deve englobar todas as 

despesas relativas e os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
encargos sociais, seguros, remunerações de mão de obra, despesas fiscais e 
financeiras, e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto. 

 
Parágrafo segundo - O preço pode ser reajustado, anualmente, por 

solicitação fundamentada da CONTRATADA, após o transcurso de 1 (um) 
ano da vigência deste Contrato, consoante a variação do IPCA/IBGE, ou 
outro índice que venha a substituí-lo, tomando por substrato os valores do 
mês da apresentação da proposta. Para a definição da periodicidade do 
reajuste, o período a considerar é a partir da variação do índice do mês 
anterior ao mês da apresentação da proposta. 

 
Parágrafo terceiro - O reajuste a que a CONTRATADA poderia ter 

direito será objeto de preclusão com o fim do Contrato, caso não tenha sido 
solicitado durante o período de vigência. 

 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA SÉTIMA – O pagamento deve ser feito em até 15 
(quinze) dias, contados a partir da apresentação do documento fiscal de 
cobrança, correspondente aos fornecimentos realizados no período. 

 
Parágrafo primeiro – O GESTOR do presente Contrato instruirá o 

processo de pagamento mediante a impressão dos seguintes documentos da 
CONTRATADA, nos correlativos sítios da internet: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União – DAU – http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm); 

b) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho 
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – 
http://www.tst.jus.br/certidao); 

c) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF –  
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp); e 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal 
relativamente ao ISSQN (Certidão Negativa de ISSQN – na hipótese do 
município de Porto Alegre 
http://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralDebTributarios_I
nternet.do). 

 
Parágrafo segundo – A impossibilidade de emissão dos 

documentos mencionados no parágrafo primeiro, quando de 
responsabilidade da CONTRATADA, implicará suspensão do prazo para 
pagamento até regularização dos problemas que a tenham causado. 

 
Parágrafo terceiro – O documento fiscal deve ser emitido, 

obrigatoriamente, com o número do CNPJ constante neste Contrato, 
apresentado por ocasião da fase de contratação, sendo proibida a sua 
substituição por outro, mesmo que seja de filial da CONTRATADA. 

 
Parágrafo quarto – Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, 
consoante as normas vigentes, sejam federais ou municipais. 

 
Parágrafo quinto – A CONTRATANTE deve aferir a 

documentação recebida e, na hipótese de verificar erro ou omissão, ou outra 
situação que desaconselhe o pagamento, deve devolvê-la, em 5 (cinco) dias 
úteis, instruída com os dados sobre o que motivou a sua rejeição, para que a 
CONTRATADA providencie, no mesmo prazo, as correções, reabrindo-se 
prazo para pagamento com a nova apresentação. 
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Parágrafo sexto – A suspensão do pagamento, nos termos do 
parágrafo segundo, e a devolução da documentação de cobrança, na forma 
do parágrafo quinto, não libera a CONTRATADA de prestar os serviços. 

 
Parágrafo sétimo – A CONTRATANTE tem o direito de suspender 

o pagamento se o material fornecido estiver em desacordo com o Contrato, 
sem prejuízo de outras sanções que a legislação definir. 

 
 
DA MORA 
CLÁUSULA OITAVA – Na hipótese da CONTRATANTE não 

realizar o pagamento dentro do prazo definido, o valor da cobrança será 
acrescido de multa de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculado pro rata die, limitado ao valor integral do pagamento. 

 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA NONA – O prazo de vigência do presente Contrato 

tem início na data de assinatura, cuja eficácia é condicionada à publicação 
de sua súmula no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, e perdurará por 
12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite legal de 60 (sessenta) meses, nos 
termos do que dispõe o art. 57, inc. II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
 
DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA – O Contrato pode ser rescindido: 
a) por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos citados nos 

incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666/93; 
b) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo 

administrativo, e desde que haja conveniência para a Administração; ou 
c) judicialmente, em consonância com a legislação pertinente. 
 
Parágrafo primeiro – A rescisão deste Contrato implicará a 

retenção de créditos decorrentes, até o limite dos prejuízos ocasionados. 
 
Parágrafo segundo – A CONTRATADA desde já reconhece todos 

os direitos da CONTRATANTE nas hipóteses de rescisão contratual 
estabelecidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
 
DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ressalvados os casos 

fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados e reconhecidos como 
tais pela CONTRATANTE, a inexecução parcial ou total das condições 
pactuadas neste Contrato, garantida a prévia defesa e o contraditório em 
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regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal que os atos porventura ensejarem, submeterá a CONTRATADA à 
aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem faltas 
consideradas pela CONTRATANTE como sendo de pequena monta; 

b) multa, nos termos do disposto na cláusula décima segunda; 
c) suspensão do direito de licitar e de contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pelo período de até 
5 (cinco) anos; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou para contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
dessa punição ou até que lhe seja concedida a reabilitação pela 
CONTRATANTE, desde que ressarcidos os prejuízos resultantes de seu 
procedimento e depois de transcorridos 2 (dois) anos da punição. 

 
Parágrafo primeiro – A pena de multa poderá ser aplicada 

cumulativamente às demais sanções, e sua cobrança não isentará a 
CONTRATADA do dever de indenizar danos eventualmente causados. 

 
Parágrafo segundo – Quando, no entender da CONTRATANTE, a 

falta perpetrada justificar a rescisão do presente Contrato por justa causa, 
será aplicada à CONTRATADA a penalidade de multa de 10% (dez por 
cento) do valor total estimado deste Contrato. 

 
Parágrafo terceiro – O não atendimento, pela CONTRATADA, às 

obrigações ajustadas configura falta no cumprimento deste Contrato. 
 
Parágrafo quarto – Além de ensejarem a rescisão do Contrato, 

configuram justa causa para a aplicação da penalidade de suspensão do 
direito de licitar e de contratar com a Administração Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul, de acordo com a gravidade da falta perpetrada: 

a) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços; 
b) o desatendimento às determinações do GESTOR deste 

Contrato para a solução das faltas constatadas na execução dos serviços; 
c) a paralisação injustificada do fornecimento objeto do Contrato; 
d) a prática de qualquer ato que vise a fraudar ou burlar o 

cumprimento das obrigações fiscais, sociais ou trabalhistas decorrentes; 
e) a utilização de mão de obra de indivíduo menor de 18 (dezoito) 

anos, em infração ao art. 7.º, XXXIII, da Constituição Federal. 
 
Parágrafo quinto – A penalidade de declaração de inidoneidade 

para licitar ou para contratar com a Administração Pública será aplicada à 
CONTRATADA se descumprir ou cumprir parcialmente o presente 
Contrato, e desde que deste fato resulte prejuízo à CONTRATANTE. 
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Parágrafo sexto – As penalidades de suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública podem ser aplicadas, ainda, à CONTRATADA, no caso de sofrer 
condenação definitiva por prática de fraude fiscal ou deixar de cumprir suas 
obrigações fiscais ou parafiscais. 

 
Parágrafo sétimo – Exceto na hipótese de fraude na execução do 

Contrato, as penalidades de suspensão do direito de licitar e de contratar 
com a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou para contratar com a 
Administração Pública não serão aplicadas enquanto a CONTRATADA não 
houver sido punida anteriormente com penalidade menos severa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A aplicação da penalidade 

de multa à CONTRATADA deve ser proporcional à gravidade da infração 
perpetrada, consoante as especificações seguintes: 

 
TABELA 1 

Correspondência entre o grau da infração e a respectiva multa 
GRAU INFRAÇÃO MULTA 

1 Leve 0,5% do valor do Contrato devido no mês de ocorrência 
2 Média 1% do valor do Contrato devido no mês de ocorrência 
3 Grave 3% do valor do Contrato devido no mês de ocorrência 
4 Gravíssima 5% do valor do Contrato devido no mês de ocorrência 

 
TABELA 2 
Infrações 

 
ITEM DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA GRAU 

1 
Permitir a presença de empregados sem identificação da empresa 
(crachá); por ocorrência. 1 

2 
Atrasar na implantação de medidas corretivas exigidas pelo 
GESTOR do Contrato ou na execução de outras obrigações 
contratuais; por ocorrência.  

1 

3 
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades; por ocorrência. 1 

4 
Deixar de cumprir horário estabelecido pelo Contrato ou 
determinado pelo GESTOR; por ocorrência. 1 

5 
Deixar de zelar pelas instalações utilizadas; por item e por 
ocorrência. 1 

6 
Deixar de prestar esclarecimentos formais ao GESTOR do Contrato, 
quando solicitado; por ocorrência. 

1 

7 
Deixar de comunicar, por escrito, ao GESTOR, imediatamente após 
o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços; por ocorrência. 

1 
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8 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do GESTOR; 
por ocorrência. 

2 

9 
Deixar de fornecer materiais de expediente, insumos e recursos 
tecnológicos para a plena execução das atividades administrativas; 
por ocorrência. 

2 

10 
Deixar de executar no prazo limite os serviços demandados ou 
executá-los de forma insatisfatória. 

2 

11 
Deixar de providenciar o conserto de equipamentos próprios ou da 
CONTRATANTE para a realização dos serviços; por ocorrência. 2 

12 
Recusar-se a executar serviço determinado pelo GESTOR, desde que 
pertinentes às suas atividades; por ocorrência. 2 

13 
Deixar de manter equipamentos e acessórios necessários à execução 
dos serviços; por ocorrência. 3 

14 
Permitir que seus empregados realizem quaisquer atividades 
extracontratuais durante o horário de serviço; por ocorrência. 3 

15 
Deixar de tomar medidas necessárias ao atendimento de empregados 
acidentados ou com mal súbito, inclusive atendimento em caso de 
emergência; por empregado. 

4 

16 
Suspender ou interromper, total ou parcialmente, salvo motivo de 
força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por ocorrência. 4 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Caracterizada a hipótese 

ensejadora de aplicação de qualquer penalidade, a CONTRATANTE 
representada pelo GESTOR, deve notificar a CONTRATADA, abrindo-lhe 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecer a sua defesa em referência à 
cominação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, e prazo de 
10 (dez) dias úteis para oferecer a sua defesa em referência à cominação da 
penalidade prevista na alínea “d”, da cláusula décima primeira. 

 
Parágrafo primeiro – Findo o prazo para defesa previsto no caput, 

os autos do processo administrativo seguirão para o Superintendente 
Administrativo e Financeiro da CONTRATANTE, que decidirá sobre a 
aplicação da penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
Parágrafo segundo – A decisão deverá ser comunicada, por escrito, 

pela CONTRATANTE à CONTRATADA, com o lançamento no registro 
de ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato. 

 
Parágrafo terceiro – O montante da multa aplicada será abatido do 

pagamento a que a CONTRATADA fizer jus, após a punição, ou pago em 
cheque, no prazo de 10 (dez) dias úteis da notificação correlata. 

 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A despesa resultante do 
presente Contrato correrá por conta da Função 01 – LEGISLATIVA, 
Subfunção 0031 – AÇÃO LEGISLATIVA, Atividade 6351 – APOIO 
ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA 
AL, Subtítulo 003 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS, Elemento 3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, exercício 2017. 

 
 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro da Comarca 

de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir 
questões decorrentes da interpretação do presente Contrato. 

 
 
E, em virtude de estarem de acordo, as partes assinam este 

instrumento, de forma digital. 
 
 
Porto Alegre, ____ de _____________ de 2017. 
 
 
_______________________________________, 

Ricieri Dalla Valentina Júnior, 
Superintendente Administrativo e Financeiro da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 

_______________________________________, 
Fulano de Tal, 

Representante da CONTRATADA ________________ 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO 

TABELAS C/AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E C/OS CUSTOS 
UNITÁRIOS 

 

TABELA 1 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

I - A CONTRATADA deve executar, de acordo com as normas expedidas pela 

CONTRATANTE, estes serviços: 

a) cópias reprográficas a partir de materiais originais impressos, conforme os tipos 

de cópias constantes neste Anexo Único; 

b) encadernações em espiral e por grampeamento; 

c) serviços de corte, de dobras e de impressões expressas (cópias de impresso); 

d) dobras em cópias reprográficas e em impressões expressas (cópias de 

impresso). 

II - Para a realização dos serviços contratados, a CONTRATANTE cede à 

CONTRATADA os seguintes equipamentos: 

a) grampeador pneumático marca Mirnna (patrimônio n.º 013145); 

b) guilhotina pneumática marca Guarani (patrimônio n.º 013146). 

 
 
 

TABELA 2 

CARACTERÍSTICAS DAS CÓPIAS DE IMPRESSOS 

As cópias de impresso devem ser executadas pela CONTRATANTE em 
consonância com as seguintes especificações, sendo o preço a ser cobrado o 
equivalente ao valor previsto para o material utilizado na cópia: 

Cópia de impresso Tamanho Cor Frente e Verso Aberto Dobra 

Folder 21x30cm Sim Sim Sim Não 

Cartão 15x21cm Sim Sim Sim Não 
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Separata 15x21cm Sim Sim Não Sim 

Boletim Informativo 21x30cm Sim Sim Não Sim 

Cartaz 42x30cm Sim Não Sim Não 

 

TABELA 3 - LOTE ÚNICO 

CÓPIAS/IMPRESSÕES 

Item Tipo de papel Preço Unitário - 
Cópia Colorida 

Preço Unitário 
- Cópia P/B  

1 A3 – 75g offset 

2 A4 – 75g offset 

3 A3 – 90g offset 

4 A4 – 90g offset 

5 A3 – 120g offset 

6 A4 – 120g offset 

7 A3 – 150g offset 

8 A4 – 150g offset 

9 A3 – 180g offset 

10 A4 – 180g offset 

11 A3 – 90g couchê fosco 

12 A4 – 90g couchê fosco 

13 A3 – 115g couchê fosco 

14 A4 – 115g couchê fosco 

15 A3 – 150g couchê fosco 

16 A4 – 150g couchê fosco 

17 A3 – 170g couchê fosco 

18 A4 – 170g couchê fosco 

19 A3 – 230g couchê fosco 
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20 A4 – 230g couchê fosco 

21 A3 – 300g couchê fosco 

22 A3 – 90g couchê liso 

23 A4 – 90g couchê liso 

24 A3 – 115g couchê liso 

25 A4 – 115g couchê liso 

26 A3 – 150g couchê liso 

27 A4 – 150g couchê liso 

28 A3 – 170g couchê liso 

29 A4 – 170g couchê liso 

30 A3 – 230g couchê liso 

31 A4 – 230g couchê liso 

ENCADERNAÇÕES 

Item Tipo de encadernação Preço Unitário  

32 Espiral 

33 Grampeamento 

 
 
 


