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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2019 
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM PERIÓDICO 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato, que fazem, de um lado a CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE CERRO LARGO, pessoa Jurídica de direito público interno, regularmente inscrita no CNPJ nº 
04.382.617/0001-70, estabelecida à Rua Helmuth Smidt, 854, na cidade de Cerro Largo, RS, fone (55) 3359-2076 – 
fax (55) 3359-2139, neste ato representado pela seu Presidente Senhor LAURI FELIPE WILCHEN, doravante 
denominado CONTRATANTE; e, de outro lado, THIAGO GUIMARÃES GRISÓLIA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, empresa jornalística sob cognominação fantasia “Folha da Produção”, estabelecida na Rua Senador Pinheiro 
Machado – sala - nº  288, na cidade de Cerro Largo, RS, inscrita no CNPJ nº 07.760.702/0001-12 , neste ato 
representada pelo seu representante legal, doravante denominada CONTRATADA, sendo que entabulam o presente 
ajuste as cláusulas e condições que seguem, sob a égide da DISPENSA DE LICITAÇAO a teor do inciso II do artigo 
24 da Lei Federal n0. 8.666/93 (Lei de Licitações): 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA obriga-se a divulgar no periódico “Folha da Produção”, os extratos de 
atos oficiais e o Expediente, de interesse público, editados pelo Poder Legislativo Municipal, sob cognominação de 
“Informativo da Câmara de Vereadores de Cerro Largo”.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – O espaço a ser utilizado é de, no máximo, 420cm/coluna (espaço correspondente a duas 
páginas) por edição, ao preço unitário de R$ 0,99 (noventa e nove centavos) por centímetro/coluna, perfazendo o 
valor  global do contrato de R$ 13.721,40 (treze mil setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos) 
PARÁGRAFO ÚNICO. A elaboração dos textos a serem publicados serão de responsabilidade do Poder Legislativo 
Municipal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Pela veiculação dos atos oficiais mencionados nas cláusulas anteriores, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido, o valor correspondente aos 
centímetros de coluna utilizados no mês anterior, mediante prévia certificação, pelo Secretário Executivo do 
Legislativo, do espaço total utilizado. 

 
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA obriga-se a fornecer, gratuitamente, a CONTRATANTE, 03 (três) 
exemplares de cada edição do semanário. 

 
CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato vige a contar da data de 01 de fevereiro de 2019. 

 
CLÁUSULA SEXTA – O presente contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2019. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA -  A dotação orçamentária da presente avença é a 2019, correndo por conta da seguinte rubrica: 

2001 – Manut. Atividades Legislativas 
33.90.39. Outros Serv. Terc. PJ  

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de inexecução do Contrato, ainda que de forma parcial, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades 

abaixo estatuídas, garantido o direito de ampla defesa e do contraditório: 

a) advertência: caso verifique-se a falta de presteza, eficiência ou descumprimento dos prazos neste instrumento 

previstos. 
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b) multa: no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor global do Contrato, por dia de atraso, caso haja 

reincidência específica; 

c) suspensão do direito de firmar contratos com a CONTRATANTE: na hipótese de reiterado descumprimento das 

obrigações assumidas, pena esta que vigerá pelo prazo de 12 meses; 

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação promovida pela CONTRATANTE: caso recuse-se, sem 

motivo justo, à prestação dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato caso verifique-se a ocorrência de alguma das hipóteses 

elencadas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada posteriormente pelas Leis 

n° 8.883, de 8 de junho de 1994; 9.032, de 28 de abril de 1995 e 9.648, de 27 de maio de 1998. 

§ 1º A CONTRATADA poderá rescindir o pacto ora firmado, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias pela 

CONTRATANTE, dos pagamentos devidos.  

§ 2º Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, sem motivo justificado, mediante 

comunicação por escrito à parte contrária, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 3º Este Contrato será rescindido, também, de forma automática, nas hipóteses de suspensão do direito de contratar 

e de declaração de inidoneidade, previstas nas alíneas "c" e "d" da Cláusula Terceira. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o Foro da Comarca de Cerro Largo – RS, para dirimir qualquer dúvida ou omissão 
emergente do presente instrumento.  

 
E desta forma, justos e acordados, firmam o presente em 03 (três vias) de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo firmadas. 

 
Cerro Largo, RS, 30 de janeiro de 2019. 

 
 
 

LAURI FELIPE WILCHEN 
Representante da CONTRATANTE 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
 
 
 

Representante da CONTRATADA 
FOLHA DA PRODUÇÃO 

 
 
Testemunhas: 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
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