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CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 032/2013. 

Processo nº 1.011.184/05 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casa-

do, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B) CONTRATADA: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA, pessoa jurídica de Direito Priva-

do, estabelecida na Rua do Comércio, nº 333, na cidade de Frederico Westphalen - RS, inscrita no 

CNPJ sob nº 11.270.194/0001-61, representada neste ato por seu sócio gerente senhor Adelar de Frei-

tas, brasileiro, casado, portador do RG. Nº 9064264121-SSP/RS, CPF nº 604.795.580-00, residente na 

Rua Paranaguá, nº 181, apartamento 101, na cidade de Frederico Westphalen – RS. 

 

II - OBJETO: Fornecimento de espaço publicitário em jornal de circulação regional. 

 

III – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e é realizado com dispensa do procedimento 

licitatório com fundamento no disposto no art. 24, inciso II, da mesma Lei, em razão do seu valor ser 

inferior ao limite de dispensa vigente. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

      

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

A CONTRATADA compromete-se a fornecer espaço publicitário, tamanho 20,0cm X 17,0cm 

preto e branco em todas as edições em jornal de circulação regional, com abrangência em mais de 25 

municípios, com edição semanal, para a publicação de anúncios de serviços, campanhas educativas e 

sociais, notas e textos institucionais de caráter informativo, educativo e/ou de orientação social, even-

tos, publicação de entrevistas, seminários e outros temas de interesse público e da Administração Mu-

nicipal; além de espaço de ½ página preto e branco interno a cada seis meses para publicações de a-

ções extraordinárias. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 

A CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato, 

cobrará do CONTRATANTE o valor de R$600,00 (Seiscentos reais) mensais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

A publicação objeto deste contrato terá como base de periodicidade, para efeito de faturamento, 

sempre o final de cada mês e o correspondente pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês 

subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação de documento fiscal competente.     
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

O valor contratado não sofrerá reajuste pelo período contratado. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

 

   A prestação dos serviços objeto deste contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a 

contar de 1º de março de 2013 até 28 de fevereiro de 2014. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

             O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através 

do Senhor Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Eloy Zanatta, CPF. Nº 459.973.300-87, como 

gestor do contrato. 

Parágrafo Único – A responsabilidade de que trata o caput desta cláusula não exclui ou reduz 

a responsabilidade da EMPRESA por danos causados direta ou indiretamente a PREFEITURA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

1 - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

a) fornecer as matérias a ser publicadas; 

b) revisar previamente as matérias e ser publicadas e fiscalizar e acompanhar os serviços; 

c) realizar, na forma e nas condições estabelecidas na Cláusula Segunda deste contrato, o pa-

gamento dos valores devidos. 

                 

2 - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) reparar, às suas custas, qualquer defeito que se verificar nos serviços executados;   

b) reparar os danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a 

execução dos serviços, bem como realizar sua indenização, sem ônus ao Município ou a terceiros; 

c) fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do objeto deste contrato; 

d) admitir e/ou demitir o pessoal necessário, realizar o pagamento de salários e encargos sociais 

correspondentes, inclusive perante a Justiça do Trabalho; 

e) obter, junto às repartições competentes, todas as licenças necessárias à execução dos servi-

ços; 

f) custear as despesas de deslocamentos, estadia e alimentação oriundas da execução do objeto 

deste contrato;  

g) fornecer ao CONTRATANTE 10 (dez) exemplares de cada edição semanal do jornal; 

h) Manter, durante o prazo de execução do contrato, todas as condições de habilitação; 

i) Disponibilização de um profissional exclusivamente voltado para atender ao município.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em casos de rescisão con-

tratual ou alterações que são previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações; 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimen-

to prévio do CONTRATANTE, mediante acordo escrito e assinatura do competente termo aditivo, 

obedecendo aos limites legais. 
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Fede-

ral 8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a CONTRATADA somente o 

valor dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido qualquer outro a  título de indeniza-

ção ou outro título, no presente ou futuro, sob qualquer alegação ou fundamento; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

 

Parágrafo único. A rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contrata-

ção, até o limite dos prejuízos causados ao Poder Público Municipal, bem como na assunção dos servi-

ços pelo CONTRATANTE, na forma que o mesmo determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos 

legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de a-

traso na execução do objeto contratado, salvo justificativa aceita pelo Município; 

III - suspensão do direito de licitar pelo período dos próximos 2 (dois)  anos; 

IV - declaração de inidoneidade.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 

 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das dotações orçamentá-

rias próprias do orçamento municipal vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

I - O presente contrato não será, de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo 

trabalhista entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, bem como seus prepostos ou terceiros que 

esta venha a contratar em seu nome; 

 

II - O CONTRATANTE se reserva o direito de reduzir o período de que trata a cláusula sétima 

deste contrato, de acordo com a conveniência administrativa; 

 

III – Os casos omissos neste contrato serão tratados de acordo com o estabelecido na Lei Fede-

ral n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto contratual que não 

possam ser resolvidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Frederico 

Westphalen - RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado  que se apresente. 
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  E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em 

quatro vias de igual  teor e forma, sem emendas, rasuras e entrelinhas, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. 

 

 Taquaruçu do Sul, RS, 07 de março de 2013. 

  

 

 

                    VANDERLEI ZANATTA                                            

                                    Prefeito Municipal 

                                     

 

             ADELAR DE FREITAS 

             CONTRATADA 
 

 

            ELOY ZANATTA 

            Gestor do Contrato 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 A _____________________________________________ 

 

 

 

B  _____________________________________________ 


