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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACÃO DE
SERVIÇO
ESPAÇO DE JORNAL A FOLHA LIDA, PARA A PUBLICACÃO DE
TRABALHOS E MATERIAl S DA CÂMARA DE VEREAOORES DE
CAPÃO 00 ClPO-RS SERVlCOS- N Q 005/2017 .

Pelo presente
instrumento
particular
de Prestação
de Serviços
que fazem as partes a seguir qualificadas
de
um lado A cAMARA MUNICIPAL· DE VEREAIXJRESDE
CAPÃO IXJ CIPó, RS,
representante
do
Poder
Legisl at ivo
do
MunicÍpio,
com
sede
saminist rst ivs à Rua Antônio Garcia dos Santos, 17Q 422, em Capão do
Cipo/lã), neste
alo representada
pelo seu Presidente,
DIECO SAN10S IXJ
NASCIMEN1D, brasileiro,
casado,
vereador.
CPF.·018619250/93 ,RG
SSP/RS n Q 91006998498
, residente
em Capão do Cipó-RS . doravante
denominado CONTRATANTE e JORNAL A FOLHA LTDA
local izada 17a Av.
Tencredo Neves
17 Q 2075 bairro
Pessoa Jur idice de Direi to Privado ,
Cvr~f 17 o 17.556.142.0001/32
est ebel ecide na Rua Sete de Setembro 17Q
393 S'aI a D , bairro centro Sant iago-RS neste ato representado
por seu
sócio
proprietário
CLAUDIO GIL!IAR ORION, brasileiro,
casado,
empreser io
titular
do CIC Af/F sob o 11 Q 494541450/53
residente
e
domic i I iado na rua Ti to Becon
17Q 168 spt Q 11 em Sant iago -RS a
seguir
denominado
CONTRATADA
ajustam
e acordam e pactuam
o presente
INS1RUMEN1DDE CONTRATOPARA PRESTAÇÃO
DE SERVIçOS P/ ESPAÇO DE JORNAL A FOLHA LTDA PARA A PUBLICAÇÃO DE
TRABALHOSE MATERIAS DA CAMARADE VEREADRES DE CAPÃO 00 CIPO-RS que
será regido pelas
c Iáusul as
e disposições
seguintes,
em
conformidade
COI/J
o que dispõe a Lei n Q 8.666/93, e suas devidas
alterações:

CLAUSULA PRIMEIRA
publ icação dos trabalhos

: .Do

Objeto:

Instrumento

O presente
de Contrato

contrato
Prestação

Rua Antônio Garcia dos Santos, 422 CEP: 97753-000 Capão d,~o~~F.t.J.JJ;...-4..t..<~~~
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de ESPAçO DE JORNAL A FOLHA LIDA PARA A PUBLICAÇÃO

MATÉRIAS DA CAMARA DE VEREADRES DE
de trabalhos
em especial
as matérias
vereadores
educativa

CAPÃO DO CIPO-RS,

matér i as da Câmara de Vereadores
as sessões
ordinárias,
legais
que couberem
datas
informativos

solenes
a publicação

DE TRABALHOS E
para Publicação

de Capão do Cipó-RS

e comemorativas
bem como
por parte da câmara de

alusivas,
comunicados
aviso
de matérias
e institucional
bem como quaisquer
outras

formas
de
comunicação
e informação
de utilidade
interesse
coletivo
na forma prevista
no artigo
37§ 1 da
Federal.
Ressalta
que para a contratação
da prestação
de
realizada
a devido processo
de Licitação,
modalidade
Preços
sob o n º 01/2017
em que saiu vencedora
a
contratada
, tudo em conformidade
com a Lei 8666/93.

Pública
e
Constituição
serviços
foi
Tomada de
ora empresa

CLAuSULA SEGUNDA:
DO PRAZO DE VIGÊNCIA O presente
Instrumento
de Contrato
têm sua
vigência
fixada entre a data de sua assinatura,
isto é 28 de março de
2017 até a data de 31 de dezembro de 2017
quando cessará,
total
e
automaticamente,
independentemente
dê qualquer
notificação,
as suas
obrigações
e efeitos
entre as partes.

CLAuSULA TERCEIRA:

00 PREÇO E DAS CONDIÇOESDE PAGAMENTO:

A CONTRATADAreceberá
do CONTRATANTEpela realização
do objeto
presente
Contrato,
disposto
em sua Cláusula Primeira,
a importância
R$ 200,00 (Duzentos reais)
mensais, da forma que segue:

do
de

a) O pagamento pelo serviço
efetuado
será realizado,
mensalmente,
até
'o 5°
(quinto)
dia após o recebimento
da Nota Fiscal/Fatura
da
J CONTRATADA"por intermédio da Secretaria
Municipal da Fazenda, através
de ordem de pagamento bancário
em nome da CONTRATADA,compreendendo
cada parcela.
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b) Parágrafo único - Nos .pagamentos efetuados após a data de
vencimento das faturas, haverá atualização monetária nos temos em que
dispor a legislação pertinente. ás normas que regem o Direito Público.
CLÁUSULA QUARTA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.
São Obrigações, direitos e responsabilidades
I)
11)

da CONTRATADA:

Receber por email a resenhadas sessões para pub 1icação em
jornal;
11 - A Contratada compromete-se a fornecer o serviço com
qua 1idade e técn ica de acordo com a 1e i e nas cond ições e
prazos/estabelecidos no, presente contrato, publicara na
edição semanal do seu jornal ,numas das paginas internas ,
os assuntos relacionados na c1ausulas
segunda do presente
contrato . O espaço referente as resenhas será uma coluna de
cinco centímetros de altura por seis centímetros de largura
A publicação damatéri.a será··em·preto em branco··.·
.

111) A CONTRATADA responder, em relação a terceiros, pelos danos
que resultarem de sua imperícia ou negligência e pela culpa de
seus empregados, de acordo com os princípios gerais de
responsabilidade, bem como, é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais da execução
do contrato;

CLAUSULA QUlmA:
Das Penalidades:
5.1 A empresa CONI'RATADA, total
sp! icada a seguinte sanção:

OLl

parcialmente

ined imp l ent e,

será

a) Adverténc ie,

CLAuSULA SEXTA "
I Da Rescisão e AI teração Contretuel :
6.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos do artigo 78
e com observância do artigo 79, ambos da Lei n" 8.66(3/93, em especial
nas seguintes situações:
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a)pelo dt'sculllprimento ou cumprimento irregular,
ou parcial de Qualquer
cláusula cont ret nsl :
b) em caso de atraso injust ificado na execução do contrato,'
c) pela decretação de falência ou instauração de insolvência
civil da

CONTRATADA;
d) da disso l uçéo da sociedade ou extinção da CONTRATADA;
(') a alteração soc i s l ou a modit icsçso da I ins l idade ou da estrutura
da empresa CONTRATADA, Que prejudique a execução do cont rato,'
I ) razão
de int eresse
público,
de alta
relevância
e amplo
conhecimento. just it icsdes e determinadas pelo Presidente da Câmara de
Vereadores, exersdes no competente processo sdminist ret ivo:
g} a ocorrência de caso fortuito
ou de força maior, regularmente
comprovados, impedi t i vos da execução do contrato"
6.2 A empresa CONTRATADA reconhece os direitos
da Administração,
em
caso de rescisão edminist ret ive prevista na Lei 8.666/93.
6 . .'1 O contrato poderá ser alterado na forma estabelecido
nos 1nC1SOS
J e 11d, o srt . 65, da Lei8.666/93.
6.4 Rescindindo o contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA sofrerá
esta, além des conseauénciss previstas no mesmo, mais as previstas
em
Lei ou regulamento.
CLÁUSULA SÉTIMA:
CONTRATANTE.

DOS DIREITOS

E RESPONSABILIDADES

DA

São obrigações, direitos e responsabilidades da CONTRATANTE:

I

I
efetuar o pagamento até o 5° dia útil do mês
subseqüente ao da prestação do serviço, mediante a
apresentação da documentação necessária;
11 -Enviar as matérias da clausula segunda
,observando
espaçamento do item 5.1
111 -A contratante fornecer o material para
publicação
semanalmente até quarta feira as 14 00 horas . caso o prazo
estabelecido para a entrega do material não seja cumprido a
Contratada recebera o pagamento observado o dispositivo da
clausula terceira(pagamento)
como se tivesse prestado o
serviço normalmente .
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CLÁUSULA OITAVA:
DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes da execução do objeto
presente Contrato correrão às expensas Câmara de Vereadores de Capão
do Cipó- RS, na seguintes atividades constantes na Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2017: ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL ..DE VEREADORES. Atividade -2001 Manutenção
das
atividades
Legislativas
Elemento
de
Despesa:3.3.9.0.39.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA NONA :
DA RESCISÃO CONTRATUAL: O CONTRATANTE poderá rescindir o presente
instrumento de Contrato, na hipótese de ocorrerem as situações
previstas nos artigo 77 e 78, da Lei n" 8.66/93, sujeitando a
CONTRATADA, .ao pagamento de mul ta de 10% (dez por cento) incidente
sobre o valor total do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA :
DAS PENALIDADES: É Iícito ao CONTRATANTE ap licar as penal idades nos
artigos 87, ,88 e 96, da Lei n
8.666/93, com suas alterações,
garantido o devido processo legal e a ampla defesa.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:
DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Santiago, RS, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias que surgirem do presente Contrato.
E, estando assim, estando justos e contratados, lavrou-se o vertente
Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma que, após
lido e achado conforme, vai firmado pelas partes e por duas
testemunhas.
Capão do Cipó, RS, 28 de março de 2017 .
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