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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A 
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emprotur.setur.rn.gov.br 
  

CONTRATO Nº 47/2022

Processo nº 12610002.001793/2022-14

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA POTIGUAR DE
PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A- EMPROTUR E O ESCRITÓRIO
CARVALHO, COSTA, GUERRA & DAMASCENO SOCIEDADE
DE ADVOGDOS.

 

 

 

 

 

EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A. - EMPROTUR, doravante denominada
CONTRATANTE, com sede na a Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz (Via Costeira), 6800 – Ponta Negra,
Centro de Convenções de Natal – CEP 59090-002 - Natal-RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.202.792/0001-30, representada pelo seu Vice Presidente Sr. RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de iden�dade nº. 1.800.422 – SSP/RN, inscrito no CPF
do MF sob nº. 069.150.294-35, residente e domiciliado nesta capital -e por sua Diretora Administra�va e
Financeira a Sra. SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de
iden�dade nº. 1.300.658 – ITEP/RN, inscrita no CPF sob nº. 018.833.344-46, residente e domiciliada na Av.
Antônio Basílio, 2203, Ed.; Saint Paul, apto. 605, Natal – RN, CEP: 59.056-901, doravante
denominada CONTRATANTE e de outra parte o escritório CARVALHO, COSTA,  GUERRA & DAMASCENO
SOCIEDADE DE ADVOGDOS, inscrito no CNPJ nº. 33.310.851/0001-90, situada na Av. Engenheiro Roberto
Freire, 1962, loja 13, Cond. Seaway Shopping, Capim Mácio, Natal – RN, CEP: 59.082-400, neste ato
representada pelo seu sócio administrador Sr. NICACIO ANUNCIATO DE CARVALHO NETO, inscrito no CPF
n° 078.885.804-16, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, sujeitando-se as
partes às normas da Lei Federal nº 13.303/2016 e, ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta
vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS

1.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato com força de cláusula contratual, gerando direitos e
obrigações os seguintes documentos, de cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento: a)
Proposta da CONTRATADA; b) Processo nº 12610002.001793/2022-14. Estes documentos aqui relacionados
ficam doravante anexados ao presente Contrato.

a) Parágrafo Primeiro: os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e intenção, desta forma reger a execução adequada
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do objeto contratual, dentro dos mais altos padrões da técnica atual.

b) Parágrafo Segundo: No caso de dúvida ou divergência entre os documentos integrantes deste Contrato,
prevalecerão as condições constantes na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações,
Contratos Administra�vos e Projetos da EMPROTUR e demais normas aplicáveis à espécie.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de escritório de advocacia para consultoria e
assessoria jurídica à esta estatal para contribuir com a implementação de programa de conformidade e
integridade, considerando as exigências legais que precisam ser cumpridas, conforme se verifica do
Levantamento sobre o cumprimento das normas de governança corpora�va pelas empresas estatais do Rio
Grande do Norte (Lei 13.303/2016) desenvolvido pelo TCE/RN, especificamente no que concerne a
elaboração das minutas dos seguintes documentos: Código de Conduta e Integridade, Carta Anual de
Polí�cas Públicas e Governança Corpora�va, Polí�ca de Transações com Partes Relacionadas, Polí�ca de
Treinamento Anual, Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, e Relatório Integrado e
sustentabilidade, Polí�ca de Gestão de Riscos; Polí�ca de Divulgação de Informações; Polí�ca de
Distribuição de Dividendos, cujos os mesmos deverão ser entregue de modo �sico, assim como em
mídias digitais no formato .PDF e formato .doc.

 

Item Descrição do Objeto
Valor (R$)

Unitário Total

1 Código de Conduta e Integridade 1 R$ 8.000,00

2 Carta Anual de Polí�cas Públicas e Governança Corpora�va 1 R$ 5.000,00

3 Polí�ca de Transações com as Partes Relacionadas 1 R$ 6.000,00

4 Polí�ca de Treinamento Anual 1 R$ 4.000,00

5 Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo 1 R$ 5.000,00

6 Relatório Integrado ou de Sustentabilidade 1 R$ 4.000,00

7 Polí�ca de Gestão de Riscos 1 R$ 5.000,00

8 Polí�ca de Divulgação de Informações 1 R$ 4.000,00

9 Polí�ca de Distribuição de Dividendos 1 R$ 3.000,00

Global R$ 44.000,00

 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DO MATERIAL

3.1. A contratada deverá entregar os documentos contratados na sede da EMPROTUR, localizada na Av.
Senador Dinarte Medeiros Mariz, s/nº, Via Costeira, Centro de Convenções, Ponta Negra, Natal/RN, CEP:
59.090-002, em dias úteis, no horário das 07h00 às 13h00. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 Para atendimento da presente contratação serão u�lizados recursos ordinários.
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Projeto de a�vidade 298401 - Manutenção e funcionamento

Elemento de Despesa: 33.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Valor: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) no exercício orçamentário de 2022

CLÁUSULA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO

5.1 A contratação do objeto deste instrumento obrigacional teve origem de acordo através de contratação,
com base no art. 29, II da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações, Contratos
Administra�vos e Projetos da Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A – EMPROTUR - RILCOP.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO

6.1 O preço global do presente Contrato é de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), que correção pela
dotação orçamentária informada na cláusula quarta deste instrumento.

 

CLÁUSULA SEXTA – FATURAMENTO E PAGAMENTO

7.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado. Logo após, a documentação será enviada ao Setor Financeiro para que se
proceda ao pagamento, por meio de depósito na conta-corrente da futura Contratada, através de ordem
bancária, mediante apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, estando a Nota de Empenho liberada pela
Controladoria Geral do Estado.

7.2. Para execução do pagamento de que trata este item, a futura Contratada deverá fazer constar da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, emi�da sem rasura, em letra bem legível em nome do (órgão), CNPJ n.º (...),
informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respec�va Agência em que deverá ser
efe�vado o crédito.

7.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
bens efe�vamente adquiridos.

7.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

a) Cer�ficado  de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela Receita Federal;

b) Cer�ficado de Regularidade de Situação - CRS, rela�vo ao FGTS, emi�do pela Caixa Econômica Federal;

c) Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos Rela�vos a Tributos Federais e à Dívida A�va da União;

d) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Jus�ça do Trabalho;

e) Cer�dão Nega�va de Tributos do Município, da sede da CONTRATADA.

7.4.1. Para as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte:

a) Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Estaduais e à Dívida A�va do Estado,
expedida pela Secretaria Estadual de Tributação;

7.4.2. Para as empresas sediadas nos demais Estados:

a)Cer�dão Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Estaduais e à Dívida A�va do Estado, da sede da
licitante;

7.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos per�nentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira
 pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
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CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.6. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional 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.

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis
(art. 207 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMPROTUR/RN);

8.2. Comete infração administra�va nos termos da do Regulamento de Licitações e Contratos da
EMPROTUR em seu ar�go de n° 213, em concomitância com a Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

8.2.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

8.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

8.2.3. Fraudar na execução do contrato;

8.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;

8.2.5. Cometer fraude fiscal;

8.2.6. Não man�ver a proposta.

8.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos
para a Contratante;

8.3.2. Multa moratória de 0,34% (zero trinta e por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)dias;

8.3.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do no caso de inexecução total
do objeto;

8.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade;

8.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou
extrajudicial, obedecido às situações previstas no RILCOP e Lei 13.303/2016 em sua atual redação e
especialmente quando a empresa adjudicatária:

a) atrasar injus�ficadamente o início dos serviços licitados, além de trinta dias corridos;

b) falir ou dissolver-se;

9.2. Por acordo entre as partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE.

9.3. Judicialmente, nos termos da legislação, aplicável à espécie.

9.4. Está prevista a rescisão, ainda, para os casos:

a) Supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, estabelecido à época da
celebração deste Instrumento, devidamente corrigido à data da supressão;
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b) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 90 (noventa) dias
corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou, ainda,
por repe�das suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente, do pagamento obrigatório
de indenizações sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e imobilizações e outras
previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) Atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

9.5. A rescisão administra�va ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO

10.1. O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até o dia 12/06/2022, improrrogável,
devendo o objeto da contratação ser entregue.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ENCARGOS DA CONTRATADA

11. 1.O contratado obriga-se a manter durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas
na Licitação, sendo responsável por encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato;

11.2. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização;

11.3. Fornecer o objeto deste contrato, dentro das especificações, do quan�ta�vo, do prazo e das demais
condições nele estabelecidas;

11.4. A CONTRATADA é responsável, direta pelo fornecimento do objeto deste contrato e,
consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele
venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

11.5. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento/serviço contratado, nos termos da legislação
vigente, e garan�r o cumprimento das a�vidades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua
realização e com as especificações constantes no orçamento apresentado.

11.6. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste CONTRATO, sob pena de responsabilidade
civil, penal e administra�va.

11.7. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições exigidas para sua habilitação e
qualificação exigidas na formalização do contrato, conforme prevê o inciso XIII, do ar�go 55, do Regimento
Licitatório, estando a empresa em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas.

11.8. Reportar-se ao Gestor/ Fiscal do Contrato quando necessário, adotando as providências per�nentes
para a correção das falhas detectadas.

11.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o CONTRATO, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE;

11.10. Reparar, ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, as mercadorias que vierem
danificadas ou impróprias para uso, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE, podendo ser descontado o valor a ser ressarcido de fatura
vincenda, ou ainda, ser cobrado em juízo.

11.11. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que
tenha sido danificado ou extraviado.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ENCARGOS DA CONTRATANTE

12.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o prazo e as condições estabelecidas no
contrato, após cumprida todas as formalidades legais.

12.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização  do contrato, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corre�vas daquela, através de gestor/fiscal do contrato, previamente designado em Portaria ou
em previsão disposta no edital.

12.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o Contrato e o Edital.

12.4. Expedir a ordem de fornecimento.

12.5. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente o fornecimento do serviço ou produto contratado, inclusive prestando todas as informações
e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados para fiel execução do contrato.

12.6. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade
responsável pelo recebimento.

12.7. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a subs�tuição do objeto do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

12.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos rela�vos à execução do CONTRATO, em especial,
aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo.

12.9. Aplicar as sanções administra�vas, quando se fizeram necessárias.

12.10. Promover a inscrição na Dívida A�va da União das dívidas contraídas pela CONTRATADA,
decorrentes da inexecução total ou parcial deste Termo de Contrato, que não forem saldadas nos prazos
legais, na forma da Lei no 13.303/2016.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos deste contrato reger-se-ão pela Lei 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de
Licitações, Contratos e Projetos da EMPROTUR, como também pelos integrantes do presente ajuste.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

14.1. Fica designado como gestor e fiscal do contrato em tela pela EMPROTUR, o(a) empregado HYRVING
HETENIELL FERNANDES FERREIRA, matrícula nº 224.995-2, conforme preconiza o art. 199 e seguintes do
Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administra�vos e Projetos da EMPROTUR.

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. O foro do presente contrato será o da cidade sede da EMPROTUR, a comarca de Natal/RN. E, por
estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em duas vias, na presença das
testemunhas abaixo arroladas, para a sua validade e eficácia jurídicas.

 

Natal, 16 de maio de 2022

 

 

EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30

RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA

 
 

CARVALHO, COSTA, GUERRA & DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGDOS
CNPJ/MF nº 33.310.851/0001-90

 

TESTEMUNHAS:

 

Ass.

Nome: :

CPF:

 

Ass.

Nome

CPF:

Documento assinado eletronicamente por HYVIRNG FERREIRA, Assessora Técnica, em 16/05/2022, às
15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-
Presidente, em 16/05/2022, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Nicácio Anunciato de Carvalho Ne�o, Usuário Externo, em
16/05/2022, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administra�va
Financeira, em 16/05/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por LINDOLFO JONAS BORGES FERREIRA, Assistente
Administra�vo, em 17/05/2022, às 08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14462294 e
o código CRC DA8F20C7.

Referência: Processo nº 12610002.001793/2022-14 SEI nº 14462294

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

