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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2010 
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. 

 
A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, 799, Carazinho/RS, 
representada por seu Presidente, Vereador Gilnei Alberto Jarré , inscrito no CPF 
471.658.040-72, residente e domiciliado na Avenida Pátria, 1600,  Bairro Centro, nesta 
cidade, aqui denominado, CONTRATANTE, e, SILVANA SANTOS DE MOURA, brasileira, 
solteira, mestre em história, RG sob nº 1019556875, CPF nº 435.302.060/91, com 
endereço residencial na Rua Guilherme Arnold, 240, Vila Loeff, Carazinho/RS., 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, para 
prestação de serviços de editoriais, a serem realizados na forma de execução indireta, 
sob o regime de empreitada por preço unitário, mediante os termos e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS 
1.1.O presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93, e 
alterações subseqüentes. 
1.2. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato – e a ele se 
integram em todas as cláusulas, O Processo de Inexigibilidade 001/2010 e seus anexos, 
bem como as propostas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
2.1.Constitui objeto deste contrato a contratação de uma historiadora para a edição de 
um livro sobra à história da Câmara Municipal de Carazinho, conforme plano de 
Trabalho em anexo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRAZO 
3.1. O presente contrato terá vigência durante o exercício de 2010. 
3.1.1 A CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante acordo 
entre as partes, na forma do artigo 57, § 1º, Lei 8.666/93. 
3.2 O prazo para execução e elaboração do objeto deste instrumento contratual terá 
início em 25 de março de 2010 e término em 15 de dezembro de 2010. 
 
CLÁUSULA QUARTA –RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1. A estimativa das despesas com a execução dos serviços contratados é de R$ 
21.500,00 (vinte um mil e quinhentos reais). 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato 
ou dele decorrentes: 
5.1.1. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade. 
5.1.2. Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o objeto 
deste contrato, de acordo com as especificações estipuladas pela CONTRATANTE. 



 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

5.1.3. Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de 
solicitação. 
5.1.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas na processo 
de inexigibilidade. 
5.1.5. Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais  e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes das infrações a que houver dado 
causa. 
5.1.6. Assumir, com exclusividade, todos os tributos que forem devidos em decorrência 
do objeto deste contrato, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento 
do objeto pactuado. 
5.1.7. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem 
sendo satisfeitos todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais. 
5.1.8. Manter irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, 
sobretudo quanto à estratégia de atuação da CONTRATANTE. 
5.1.8.1. A infração a este dispositivo, implicará a rescisão imediata deste contrato e 
sujeitará a CONTRATADA indenização por perdas e danos. 
5.1.9. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução dos serviços de sua 
responsabilidade, na veiculação ou por erro seu em quaisquer serviços objeto deste 
contrato. 
5.1.10. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda 
de descontos para a CONTRATANTE. 
5.1.11. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na 
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos 
autorais, relacionados com os serviços objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste 
contrato ou dele decorrentes: 
6.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
6.1.2. Comunicar por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos 
serviços, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão 
ser confirmados, por escrito, no prazo de vinte quatro horas úteis; 
6.1.3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços; 
6.1.4. Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 
6.1.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste contrato; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 
7.1. A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o 
cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, 
quando não corresponderem ao desejado ou especificado. 
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7.2.A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de 
sua responsabilidade quanto a sua perfeita execução. 
7.3.A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovação 
formal da CONTRATANTE. 
7.4.A não-aceleração de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do 
prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE. 
7.5.A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer serviço, 
incluindo o de veiculação considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito ou 
reparado, a suas expensas e nos prazos estipulados pela fiscalização. 
7.6.A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus subcontratados 
não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços 
contratados. 
7.7.A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades 
ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste 
contrato. 
7.8.A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o 
acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às exigências 
apresentadas pela fiscalização. 
7.9.A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE e/ou 
auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam 
respeito aos serviços prestados ao CONTRATANTE. 
7.10. A CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO 
8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma; 
8.1.1. Honorários de 21.500,00 (vinte um mil e quinhentos reais) pagos pela 
CONTRATANTE da seguinte forma: 
1ª PARCELA: R$ 7.166,00, no dia 12 de abril de 2010. 
2ª PARCELA: R$ 7.166,00, no dia 15 de agosto de 2010. 
3ª PARCELA: R$ 7.168,00, no dia 15 de dezembro de 2010, após a conclusão dos 
trabalhos. 
 
CLÁUSULA NONA – DIREITOS AUTORAIS 
9.1. A CONTRATADA cede a CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos 
patrimoniais de uso das idéias (incluídos os estudos, análises e planos), peças, 
campanhas e demais materiais de pesquisa, de sua propriedade, concebidos, criados e 
produzidos em decorrência deste contrato. 
9.1.1. O valor dessa cessão é considerado incluso nas modalidades de remuneração 
definidas neste contrato. 
9.1.2. A CONTRATANTE poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos diretamente ou 
através de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência deste contrato e 
mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus perante 
a CONTRATADA. 
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9.2. A CONTRATADA se compromete a fazer constar, em destaque, em todos os 
orçamentos de produção os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) 
consagrada(s), incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos. 
9.3. A critério da CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser 
utilizadas por órgãos, entidades ou sociedades integrantes da estrutura do Poder Público 
Municipal, sem que lhe caiba qualquer ônus perante a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Em caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATADA 
estará sujeita às sanções e demais disposições dos art. 86 e 87 da lei nº 8.666/93. 
10.2. O valor das multas poderá ser descontado do valor da fatura de quaisquer serviços 
referentes ao presente contrato, cobrado diretamente ou, ainda, quando for o caso, 
cobrado judicialmente da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 
e nas formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei nº 8.666/93. 
11.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração 
será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e 
comprovadamente realizada pela CONTRATADA, previstas no presente contrato. 
11.3. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93, não dará à 
CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. 
11.4. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste 
contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste 
ajuste, até a completa indenização dos danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de Ética da sua categoria profissional e 
pelas normas correlatas, com o objetivo de produzir trabalhos que estejam de acordo com 
o Código de Defesa do Consumidor e demais leis vigentes, a moral e os bons costumes. 
12.2. O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, após 
decorridos cento e oitenta dias de sua vigência mediante aviso prévio com antecedência 
mínima de sessenta dias, através de correspondência protocolizada ou por intermédio do 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 
12.3. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em 
outras leis, os constantes da Lei nº 8.666/93, que a CONTRATADA aceita e a eles se 
submete. 
12.4. A omissão ou tolerância das partes – em exigir o estrito cumprimento das 
disposições deste contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente – não constituirá 
novação ou renúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquer tempo, exigirem o fiel 
cumprimento do avençado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 
13.1. Fica eleito o foro da cidade de Carazinho/RS para dirimir todas as questões 
oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem justos e acordados, assina o presente contrato em duas vias de igual teor 
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes. 
 
 
Carazinho, 08 de abril de 2010. 
 
 

Vereador Gilnei Alberto Jarré 
Presidente 

 
 

__________________________________ 
SILVANA SANTOS DE MOURA 

 
Testemunhas: 
__________________________  
NOME 
CPF 
 
__________________________ 
NOME  
CPF  


