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Processo Administrativo: 688/2020, Prudenprev sob nº 12/2020 
Interessada: Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto: Dispensa de licitação  
Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de informações acerca de 

publicações de interesse da Prudenprev. 
 

 
 
 
CONTRATO n. 002/2.020 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE E A EMPRESA SEDEP 
SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E 
PUBLICACOES LTDA, PARA FINS DE 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO 
DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES DE 
INTERESSE DA PRUDENPREV. 
 
 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município, pessoa jurídica de direito público 
interno, criada pela lei complementar municipal n. 106/2001, inscrita no CNPJ n. 
04.794.805/0001-05, com sede na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, Presidente 
Prudente, SP, CEP. 19.015-150 fone (18) 3222-7880, neste ato representado por seu 
Superintendente - Senhor João Donizete Veloso dos Santos, CPF 058.764.318-85, RG 
22.181.950-5 que pode ser encontrado no mesmo endereço supramencionado, adiante 
denominado meramente CONTRATANTE, e a Empresa SEDEP SERVICO DE ENTREGA 
DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA, jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
o nº 37.535.259/0001-47, com sede na Rua Ranieri Mazilli, nº 43, Vila Almeida, Campo 
Grande/SP, CEP 79.112-500, representada por VALTER LUIZ SOARES FERREIRA, 
portador da cédula de Identidade nº 238.759 SSP/MS e do CPF nº 311.981.201-34, 
residente e domiciliado à Rua Miranda , nº 1.131, Vila Palmira, Campo Grande/MS, CEP 
79.112-270, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Administrativo 
nº 688/2020, na Prudenprev sob nº 12/2020, e da lei n. 8.666/93, que rege a possibilidade 
de dispensa do procedimento licitatório – art. 24, II, RESOLVEM avençar o que se 
segue: 
 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O objeto deste contrato, a ser prestado pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, será o seguinte: fornecimento diário via correio 
eletrônico e website do boletim de publicações em nome da CONTRATANTE, devendo a 
pesquisa ser realizada em nome de: 
 
-PRUDENPREV; 
-PRUDENPREV – SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP; 
-PRUDENPREV – SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUN DE PRESIDENTE PRUDENTE. 
-SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE; 
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-E DEMAIS VARIAÇÕES DERIVADAS PELO SISTEMA DA CONTRATADA. 
Parágrafo 1º: A cobertura se dará nos seguintes diários: 
 

 Diário da Justiça de São Paulo. 
 Diário da Justiça da União. 
 Diário Oficial de São Paulo. 
 Diário Oficial da União. 
 Tribunal de Contas de São Paulo. 
 Tribunal de Contas da União. 

 
Parágrafo 2º: A CONTRATADA compromete-se, ainda, a proceder à leitura das 
publicações divulgadas no(s) Diário(s) da Justiça, nominativas ao aderente e as 
disponibilizar em seu endereço eletrônico www.sedep.com.br com acesso às mesmas 
através de login e senha própria, previamente fornecida pela prestadora. 
 
CLÁUSULA 2ª – DO ACOMPANHAMENTO: A execução do presente pacto será 
acompanhada por um servidor designado pela CONTRATANTE, integrante dos seus 
quadros, o qual também descreverá todas as circunstâncias que julgar relevantes. 
 
CLÁUSULA 3ª - DO FUNDAMENTO LEGAL: O certame prescinde a realização de 
processo de licitação, conforme autorização prescrita do artigo 24, II da Lei Federal n. 
8.666/93, mas formalmente fundamentado e motivado no Processo Administrativo de 
Dispensa de Licitação n. 688/2020. 
 
CLÁUSULA 4ª - DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e 
oito reais), não sujeito a reajuste, porquanto já se encontra mantido o equilíbrio econômico 
financeiro da avenca. Já o pagamento será feito em 12 (doze) parcelas mensais, no valor 
de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), em nome da CONTRATADA ou de representante 
com poderes específicos, por meio de boleto bancário e emissão de nota fiscal que será 
encaminhada a CONTRATANTE ou através de depósito bancário identificado. 
 
CLÁUSULA 5ª – DO PRAZO: A contratante responsabiliza-se pela prestação dos serviços 
contratados nesta avenca, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do dia 06/02/2020. 

 
CLÁUSULA 6ª. É de responsabilidade da CONTRATADA a regular execução dos serviços 
avençados, de forma que alcance os objetivos pretendidos pela CONTRATANTE, sendo 
ainda responsável pela correção de defeitos ou contradições existentes nos serviços 
prestados, ainda que provenham de situações alheias as suas vontades, imprevistas, 
decorrentes de caso fortuito, força maior ou outras similares. 
 
CLÁUSULA 7ª – DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: As defesas oriundas do presente 
contrato correrão por conta da seguinte classificação funcional programática 
04.122.0114.2.122.00 e categoria econômica 3.3.90.39.99. 
 
   
CLÁUSULA 8ª – DAS PENALIDADES: A CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA a penalidade de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, 
para os casos de inexecução parcial ou total do objeto deste, garantido o contraditório e 
ampla defesa, sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei federal n. 8.666/93. 
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CLÁUSULA 9ª – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: O presente contrato vincula-se ao 
processo administrativo de dispensa de licitação 688/2020, tendo sido registrado sob nº 
688/2020, e todos os documentos que compõem (RMS, ofício, proposta de trabalho, etc.) 
consideram-se parte integrante do ajuste, bem como eventuais anexos, independentemente 
de transcrição, que nortearão a execução contratual. 
 
CLÁUSULA 10ª – DA LEGISLAÇÃO: Aplicam-se a este contrato os termos da lei federal n. 
8.666/93, assim como outras normas referentes à matéria. 
 
CLÁUSULA 11ª – DO FORO: As partes elegem o FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões referentes a este contrato, 
excluindo-se os demais. 
 
Assim, estando ambas partes concordes com as cláusulas acima, firmam o presente 
instrumento, compromissando-se em cumpri-lo integralmente. 
 

 
Presidente Prudente, SP, 21 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
PRUDENPREV 

João Donizete Veloso dos Santos 
Superintendente 

CPF 058.764.318-85 
RG 22.181.950-2 SSP/SP 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda 

Valter Luiz Soares Ferreira 
Empresário 

CPF 311.981.201-34 
RG 238.759 SSP/MS 

 
Testemunhas: 
 
 
 
Paulo Lopes de Toledo   Christian Macedo Casana 
RG 8.194.655-7    RG 83876765 


