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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XXXX/2017 

 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CRIAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 
INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO 
PARA SITES, REDES SOCIAIS, 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS E 
EVENTOS PARA O CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 11ª REGIÃO – DISTRITO 
FEDERAL.  

 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO DISTRITO 
FEDERAL - CORECON-DF, registrado no CNPJ/MF sob o número 01.467.797/0001-02 
com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Ed. Antonio Venâncio da Silva, salas 301 a 
306, Brasília-DF, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seu presidente, economista Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo, portador 
da Cédula de Identidade Profissional nº XXX Corecon-DF e do CPF XXXXXXXXXXX, 
residente nesta Capital, no uso das atribuições que lhe confere o § 4º do Art. 8º, da Lei nº 
1.411, de 13 de agosto de 1951, publicado no D.O.U., do dia 18 de agosto de 1951, alterada 
pelo art. 3º da Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978, publicada no D.O.U. do dia 21 de 
junho de 1978 e de outro lado XXXXXXXXXXXX pessoa jurídica de direito privado com 
fins lucrativos, com sede no XXXXXXXXXXXXXX  inscrita no CNPJ/MF sob o número 
XXXXXXXXXX, cadastro fiscal do Distrito Federal CF/DF N° XXXXXXXXXX 
representada neste ato pelo sócio administrador abaixo-assinado, denominada neste ato 
simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, acordados os termos deste contrato de 
prestação de serviços, conforme especificações constantes do PROJETO BÁSICO nº 
001/2017, sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações e demais normas legais, regulamentares, técnicas e administrativas 
aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de criação de material gráfico 
institucional de comunicação para sites, redes sociais, expedientes administrativos e 
eventos para o Conselho Regional de Economia da 11ª Região do Distrito Federal 
(Corecon-DF), para o período de 12 (doze) meses. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
2.1 Este instrumento de contrato guarda inteira conformidade com, à proposta do 
contratado e o disposto na Lei nº 8.666/93, cujos princípios e disposições serão aplicados 
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na solução dos casos omissos. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, serviços 
de criação de material gráfico institucional de comunicação para sites, redes sociais, 
expediente administrativos e eventos, compreendendo: 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

1. Criação, finalização e produção de até 8 (oito) partidos gráficos para divulgação 
institucional ou promocional, compreendendo desde o desenvolvimento e 
desdobramentos para formatos solicitados, até o seu processo de produção, seja para 
mídias online ou off-line, ou para qualquer evento referente ao Corecon-DF; 
 

2. Apoio no desenvolvimento de ações de comunicação, seja para promover eventos 
ou para fortalecimento da marca, assim como qualquer definição de linha de 
identidade corporativa referente ao Corecon-DF;  

 
3. Realização de ações publicitárias institucionais de valorização da profissão e dos 

profissionais de economia; e, 
 

4. Desenvolvimento de materiais de expediente com demanda ilimitada conforme a 
necessidade do cliente, compreendendo folha timbrada, cartões de visita ou brindes 
em geral.  

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 - O CONTRATADO desempenhará os serviços enumerados na cláusula primeira com 
todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os 
interesses do CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. 

4.2 - Responsabilizar-se-á o CONTRATADO por todos os prepostos que atuarem nos 
serviços ora contratados, indenizando ao CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.  

4.3 - O CONTRATADO assume integral responsabilidade por eventuais atrasos nos 
serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, 
assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos, de defesa administrativa, 
sempre observado o disposto no item 4.5.  

4.5 - O CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de 
informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que Ihe forem 
apresentadas, bem como por omissões próprias do CONTRATANTE ou decorrente do 
desrespeito à orientação prestada. 

4.6 - Toda e qualquer informação, confidencial ou não, resultante da atividade objeto deste 
contrato, somente poderá ser divulgada mediante prévia e expressa concordância das partes.  
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4.7 - A participação, quando necessária, na plenária do Conselho Regional de Economia da 
11º Região – Corecon/DF fica condicionada à solicitação prévia por parte do 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 - Para a fiel execução deste Contrato, o CONTRATANTE, se obriga a: 

5.1.1 - Comunicar ao CONTRATADO todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços. 

5.1.2 - Assegurar-se da boa prestação e qualidade dos serviços prestados. 

5.2 - Fornecer ao CONTRATADO todos os dados, documentos e informações que se 
façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil. 
Nenhuma responsabilidade cabendo à esta acaso recebidos intempestivamente. 

5.3 - Quando necessário, a cessão de espaço e computador para a execução dos trabalhos, 
específicos para o CONTRATANTE, pelos seus prepostos. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS TRABALHOS  

6.1 - Os trabalhos deverão ser entregues via email, no qual o CONTRATANTE 
disponibilizará o email funcional: corecondf@corecondf.org.br, para recepcionar os 
trabalhos.  
 
6.2 - Em caso da impossibilidade CONTRATADO de enviar os trabalhos por e-mail, os 
produtos deverão ser entregues no Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, 
situado no Setor Comercial Sul - SCS 04, Edifício EMBAIXADOR 2º andar, sala 201 - 
BRASÍLIA/DF, consoante especificações anteriormente definidas.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 - Para a execução dos serviços constantes da Cláusula Primeira o CONTRATANTE 
pagará ao CONTRATADO o valor correspondente a R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais) mensais, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, mediante boleto 
bancário.  
7.1.1 - O envio da cobrança é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
7.1.2 - Ocorrendo atraso injustificado de pagamento do valor pactuados, os serviços 
prestados serão suspensos, e não será a CONTRATADA responsabilizada pelos danos que 
vierem ocorrer no período da inadimplência da CONTRATANTE. 
7.2 - Os parâmetros de fixação dos valores tiveram como base o volume de 
informações fornecidas e trabalhos executados pela CONTRATANTE e pesquisa de 
mercados. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 - O CONTRATANTE nomeará um fiscal, para executar a fiscalização deste 
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Contrato, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas. 

8.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

8.3 -  A existência e a atuação da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE em 
nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva do CONTRATADO, no 
que concerne a fiel execução deste Contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

9.1 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, 
garantida prévia defesa e o contraditório, aplicar ao CONTRATADO, as seguintes 
sanções: 

9.1.1 -  Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 05 
(cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

9.1.2 -  Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, 
caracterizando inexecução total do mesmo; 

9.2 - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas na Lei n. º 8.666/93, inclusive responsabilização do 
CONTRATADO por eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE. 

9.3 -  A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE. 

9.4 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

9.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao 
CONTRATADO o contraditório e ampla defesa. 

9.6 - Às sanções na forma dos itens anteriores, caberá recurso, na forma do art. 109, da 
Lei nº. 8.666, de 1993.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA VIGÊNCIA  

10.1 - O presente Contrato terá vigência de execução pelo prazo de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por mútuo acordo das partes, obedecido ao 
disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 -  Este Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE a qualquer tempo, 
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independentemente de notificações e interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 
motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei n. º 8.666/93. 

11.2 - A rescisão contratual determinada por ato unilateral enseja, na forma do art. 79, I e 
80, III e IV da Lei n. º 8.666/93, o direito do CONTRATANTE executar o valor das multas e 
indenizações devidas, bem como reter os créditos decorrentes do Contrato até o limite dos 
prejuízos experimentados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUANDA – DA ALTERAÇÃO 

12.1 - As cláusulas deste instrumento contratual poderão ser alteradas, justificadamente, e por 
escrito, unilateralmente pela CONTRATANTE ou mediante acordo entre as partes, 
formalizadas em TERMO ADITIVO e observados os princípios legais estabelecidos no art. 
65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1 - Este contrato regula-se pela Lei 8.666/93, pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
14.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, 
nos termos do Parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1 - As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal. 
 
15.2 -  E por estarem de pleno acordo, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado 
de acordo, será assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas testemunhas abaixo, dele 
sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original. 
 

 
 
Brasília/DF,  

 
 

  

       
CARLOS EDUARDO DE FREITAS 
PRESIDENTE DO CORECON-DF 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ASSESSORIA CONTÁBIL 
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TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome:  Nome:  
CPF:   CPF:  

 


