
..
Rua t\Ç{)f; )..,' .

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS

CONTRATANTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES, CNPJ 00.172.849/0001-
42, inscrição Esta ual isenta, situada a Rua Açai, 566, Bairro das Palmeiras, Campinas/SP,

CEP: 13092-587. \ .

CONTRATADA: GRÁFICA PATRICELLI LTDA - EPP., situada li Rua Altemiro Souza Leite,
137 - Jd. Ban~eirantes, Campinas - SP, CEP: 13063-050, inscrita no CNPJ:
01.522.211/0001-57, neste ato representado por Thiago Prado Patricelli.

As partes acima lidentificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de
Prestação de se~iços de Impressão de materiais para o evento, que se regerá pelas
cláusulas seguinte\; e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no
presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. É objeto do prlsente contrato a prestação de serviços de Impressão de materiais para o
evento "11 seminá11.0Nacional de Formação Esportiva" li CONTRATANTE, por parte da
CONTRATADA.

1.2. O prazo de dU'lação deste contrato inicia-se na data de sua assinatura e termina com a
quitação do pagamento acertado neste.

cLÁUSULA SEGU~DA - OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

2.1. A CONTRATA~TE deverá realizar o pagamento do serviço objeto deste contrato, na
forma e nos prazos tcertadOS.

2.2. A CONTRATANTE deverá fomecer li CONTRATADA todas as informações necessárias
li realização do serViço, devendo especificar os detalhes necessários li perfeita execução do
mesmo, e a forma db como ele deve ser realizado.

2.3. A CONTRATA~TE responsabilizar-se-á com eventuais despesas que ultrapassem o
orçamento do contráto ora acordado, caso a CONTRATANTE queira admitir outros serviços
que julgue necessários para a boa realização do evento.

CLÁUSULA TERCJIRA - OBRIGACÕES DA CONTRATADA
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1. Programação o Evento
Formato: A4
Material: papel ouche 115g
Cores 4 x O
Incluir prova di ital
Quantidade: 13~
Prazo de entrega: 05 dias úteis

2. Ficha de Avali,lção
Formato: A4
Material: papel oouchê 115 9
Cores: 4 x O
Incluir prova digi ai
Quantidade: 130
Prazo de entreg : 05 dias úteis

3. Certificado de articipação
Será entregue todos os participantes do evento (rodar nominal até 6 dias antes do
evento - a CBC fornecerá os nomes nesta data. com os participantes inscritos e os
demais sem no e)
Formato: A4
Material: Papel c uchê fosco 170g
Cores: 4 x O
Incluir prova digi I
Quantidade: 130
Prazo de entrega conforme acima

4. Crachás
Couchê fosco bra co 230g
Cores: 4 x O
7x11,5cm
Prazo de entrega: 5 dias úteis

5. Vales
Offset branco 120
Cores: 4 x O
6x5cm
Prazo de entrega: dias úteis

6. Relatório Final d Evento
Formato aberto: 4 O x 280 mm, Formato fechado: 210 x 280 mm
Material: Miolo: co chê fosco 115g, capa e contra-capa: couchê com laminação fosca 230g +
shrink individual
Cores 4 x 4 (send + 1 cor especial- pantone + verniz de reserva na capa)
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10 páginas + pa e contra capa
Incluir prova digital
Incluir prova chrome dot
Quantidade: 1.500
Prazo de entreQa: Após a realização do evento.

3.2. Fica expresslnente vedado às partes, divulgar quaisquer informações sobre valores
condições deste ~ntrato, a quem quer que seja.

3.3. As partes se bmprometem a não celebrar com terceiros quaisquer tipos de acordos,
protocolos ou conttatos e a não praticar quaisquer atos, formais ou informais, que colidam
ou conflitem com o~ objetivos do presente.

cLÁUSULA QUAJTA - DO PRECO E DAS CONDICÓES DE PAGAMENTO

4.1. O presente s~rviço será remunerado pela quantia total de R$ 5.778,00 (cinco mil
setecentos e setenta e oito reais), referente aos serviços efetivamente prestados.

4.2. A CBC, execula os seus pagamentos aos fornecedores nos dias 5, 15 e 25 de cada
mês, ou, na coincidência com finais de semana ou feriados, no dia útil imediatamente
seguinte. Assim, co\,statado o cumprimento da obrigaçao e trâmites internos de aprovaçao,
o pagamento será étetuado em um dos dias mencionados acima, desde que observado, no
entanto o prazo mi~imo de 5 (cinco) dias úteis ao da apresentação da nota fiscal, contados
a partir do primeird dia útil ao do recebimento do documento e entrega dos documentos
citados no item a~aixo, sendo que a Nota Fiscal deverá conter a seguinte descriçao:
"Serviços de Impre$São de materiais gráficos para o evento "li Seminário Nacional de
Formação Esportivar, bem como, deverá ser mencionado o número da Conta Corrente em
nome da CONTRATADA ou o Boleto Bancário para quitação.

4.2.1. Junto com a ~ota Fiscal, para fins de comprovaçao fiscal, deverão ser entregues os
seguintes documentos: Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da UniãO, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos

do INSS. l
4.3. Os impostos, ncargos e contribuições decorrentes desta contratação, sujeitos à
retenção na fonte, ~everão ser destacados na Nota Fiscal e correrão por conta da
CONTRATADA, inde endentemente da responsabilidade pelo recolhimento, de acordo com
o estabelecido na le islação vigente. No caso do recolhimento ser de responsabilidade da
CONTRATADA, deverão ser apresentadas as justificativas legais, mediante apresentação
de declaraçao assinada pelo representante legal. Caso a responsabilidade de recolhimento
seja da CONTRATANTE, esta se obriga a enviar à CONTRATADA cópia autenticada do
comprovante. \ ..

4.3.1. De acordo com a Instrução Normativa DRM/GP nO001'dó m'unicipio 'de Campinas,
onde se encontra a ~ede da Confederação Brasileira de Clubes, a empresa .estabelecida
fora deste município, deverá se cadastrar no CENE, caso esteja inserido na Tabela I do
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anexo 11da referid~ Instru~o Normativa. Caso não seja feito o cadastro o ISS (5% do valor
da nota), será descontado do pagamento.

4.3.2. Conforme o ~rti90 2° da Lei Complementar 116:
O imposto não inci~e sobre:
I - a presta~o de serviços em rela~o de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e
fundações, bem como dos s6cios-gerentes e dos gerentes-{lelegados.

4.4. No caso de co~stata~o de erros ou irregularidades no documento fiscal comprobatório,
o prazo de pagamehto será interrompido e reiniciará somente após a apresenta~o de nova
documenta~o, devidamente corrigida.

4.5. Previamente ab pagamento a CSC! poderá realizar consulta aos órgãos competentes
para verifica~o da $itua~o de regularidade da CONTRATADA.

cLÁUSULA QUINT~- DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA.

5.1. Em caso de in~dimPlemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento do

serviço prestado até a data máxima estipulada, deverá incidir sobre o valor a ser pago,

multa pecuniária de ~%, juros de mora de 1% ao mês e corre~o monetâria, corrigidos pela

varia~o do IGP-M, dalculado pela Funda~o Getúlio Vargas - FGV.

5.2. Caso haja Jscumprimento parcial ou total deste instrumento por parte da
CONTRATADA, aplida-se multa de 30% do valor do contrato, assim como acarretará o não
pagamento da referida presta~o de serviço.

5.3. Em caso de cotança judicial por parte da CONTRATANTE, devem ser acrescidas
custas processuais e 20% de honorários advocaticios.

cLÁUSULA SEXTA ~DARESCISÃO IMOTIVADA

6.1. Havendo rescisãl unilateral por qualquer das partes, deverá ser feita comunica~o
formal, por escrito e ~ustificando o motivo, com pelo menos 24 horas de antecedência.
Havendo rescisão com menos de 24h antes do evento a parte que der causa a rescisão
deverá pagar multa del110% do valor total do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA ,DAS CONDiÇÕES GERAIS

7.1. Salvo com a exp~essa autoriza~o da CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA
transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer à
rescisão imediata, sem\prejufzo do estabelecido no presente instrumento:

7.2. A CONTRATAD.oI autoriza desde já, a transmissão s;mulíãnea" de seu 'trabalha nos
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direito apenas pa informativo do evento nos materiais de divulgação da CONTRATANTE,
como site, jornal, Iders, vídeo institucional e outros materiais para o mesmo fim. '

cLÁUSULA OITA A - DO FORO

8.1. Para dirimir q~aiSqUer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem
foro da comarca de Campinas/SP.

8.2 E, por estarem às partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de
prestação de servi s, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas)
testemunhas, para ue surta seus le ais e jurídicos e itos.

Campinas, 14 de n, vembro de 201

CA ~TRICELLI LTDA - ME
Thiago Prado Patricelli

Diretor

.162.62 -95

Nome: Luiz Carlos Pagliaríni

CPF/MF: 052.573.558-50



TERMO ADITIVO N" 01 AO CONTRATO FIRMADO ENTRE

CONFEDERAÇÃOBRASILEIRADE CLUBES- CBC,e a GRÁFICA

PATRICELLILTDA- EPP.,(Contrato n" NLP-130/2016).

Pelo presente instrumento, de um lado a CONFEDERAÇÃOBRASILEIRADECLUBES.CBC"com sede na Rua

Açaí, n" 566, Bairro tas Palmeiras, CEPn" 13.092-587, Município de Campinas, Estado de 5ão Paulo, inscrita
no CNPJsob n" 00172.849/0001-42, neste ato representada na forma de seu Estatuto 50cial, por seu

Presidente 5r. Jair A fredo Pereira, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,e de outro lado a
empresa GRÁFICAPATRICELLILTDA - EPP.,situada à Rua Altemiro 50uza Leite, 137 - Jd. Bandeirantes,
Campinas - 5P, CEF: 13063-050, inscrita no CNPJ: 01.522.211/0001-57, representada por neste ato
representado por 1(hiago Prado Patricelli, doravante denominada CONTRATADA, resolvem ceiebrar o
presente Termo Adi~ivonº 01 ao contrato supracitado mediante as seguintes cláusulas e condições.

cLAUSULAPRIMEI1- DOOBJETO

O presente Termo Iditivo tem por objetivo ratíficar as alterações nas artes finais dos materiais gráficos a
serem impressos pa atendimento do evento "11 Seminário Nacional de Formação Esportiva", no que se trata

dos itens 1, 2 e 4, de critos na CláusulaTerceira do Contrato.

cLAUSULASEGUND - DASALTERAÇÕES

2.1. Com as alteraçõ s mencionadas na Cláusula Primeira do presente instrumento os preços dos itens 1, 2 e

4 passam a ser os de critos na tabela abaixo:

xv
Item

1

2

Especificações

programaçto do Evento

Formato: A

Material: p pel couche 115 g

Cores 4 x 4

Incluir prov digital

Fichade Av liação

130

130

"1 Vi.'lor total

298,00

298,00
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Material: apel couche 115 g

Cores: 4 x 4

Incluir prJva digital

Crachas

Couchê fo co branco 230g

Incluir o n me dos participantes.

4xO cor

7 x 11,5 c

130 298,00

2.2. Considerando alva lar acrescido de R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais), o valor global do Contrato

de Prestação de se}iços passa a ser de R$ 6.307,00 (seis mil trezentos e sete reais).

E, por assim estare as partes justas e contratadas, assinam o resente Termo Aditivo n9 01, em 02 (duas)

vias de igual teor e f!rma, na presença das estemu~has abaixo.

Campinas, 22 de no embro de 2016

ERAÇÃO BRASILEIRA DE LUBES

Jair Alfredo Pereira

Presidente

1.

IC PATRICELLI LTDA. ME

Thiago Prado Patricelli

Diretor

2.

Luiz Carlos aglian

CPF/MF: O 2.573.558-50
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