
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZlllBO.RI

Processo Administrativo nO027/205 Pregão Presencial nO019/2015

UnitárioDescrlçaoN° Unid Quant
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CONTRATO N° 024/2015
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS D,EPUBLICAÇÕES EM JORNAL DE

CIRCUL"AÇÃOILOCALDE ATOS LEGAIS~;v:.~. , ..•..•.,.r A

~ A ',/, "61 ,'-
A CAMARA,MUNICIPAL DE CARA2INHO, pessdaijutidica de direito

,o" ...•. / :.... ','.C.'",'''
público, C~RJn~ 89,965,2221000}'52, com'sl'de na Avenidà Filqre'j"daCunha,
nO 799,(ÇEP 99,500-000, Carazinho/RS, representada nesté;a,to,:por seu
Presidente~é'm exercicio, Vereador PAULlNO DE MOURA, inscrito '00 CPF
325.465,050-68, residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin, n°,'jgO::nesta
cida~ejnesse ato denominado,{CONTRATANTE e de outro lado a 'E(t(presa
FRANCISCO DE.,••GAMPOS.-- ME, ,inscrita_.nD._CNPJ/MF sob \0" nO.. " . /.,. ..-
89..785.638/0002-70, com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL sob'd nO.
3722637, em 14 de dezembro de 2012, in;crição no CGCfTE 025/0122804,
estabelecida na' Cidade de Carazinho/RS, na Rua Bernardo pãz, nO.17, Sala
217, Centro, neste ato representada por seu empresário, Sr' Francisco de
Assis Pereira de Campos, portador do 'RG 5001345511 e do CPF(MF) sob o nO. ' ,
216,336,300-72, doravante denominada de CONTRATADA, em virtude do
Edital do Pregão presencial n\019/2015, têmientre 'si justo e acertado o
presente contrato de prestação dá serviçàs: que se regerá pelas cláusulas e
condiçôes adiante estipuladas: ;' /,

. \ \ :
CLÁUSULA I • DO OBJETO .(\' I!

' \\ " /
1,1 Constitui objeto deste'contrato a contratação de'prestação de serviços de
publicaçôes no jOrnal dacÓNTRATADA Gornalde.tirculação semanal) de atos

leg~iSdest/~ãniara MUniCiP~",,- / // /~

CLAUSULA IIo-,DOVALOR E DAS'CONDIÇOES DE PAGAMENTO
'_~ __ ~ / (,\J

2.1 A CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, pela prestação do serviço
objeto do presente Contràto,os valores.' ••••.•~. /" ~~, Valor

•

•

01 Contratação de prestação de
serviços de publicaçôes em jornal de
circulação local (no minimo, de
circula ão semanal de atos le ais

R$ 10,00 (dez reais) por
centímetro de coluna
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L I,__ , Idesta Câmara Municipal.

Órgão 01 - Câmara Municipal '.''-,
Unidade 01 - Cãmára Municipal .','
Projeto Atividade: 010310001.2002 Divulgação Oficiai ,
Dotação/Elem. 'Des!,>,\3.3.9.0.39.90,00.00.00Serv, de Publicidade Legal

\ 3.3.9,0,39.92.00,00'00 Serv:de Publicidáde Institucional
. \ \ ,,' / I / J

2.6 No preço total descr.ito estão incluidos os vélores correspondentes à
execução dos serviços, 'custos e despesas, tais .cómó, impostos, pagamentos
de funcioná~io's:encargos....~t~ab~lhistas,previdenciários e com-erçiais, seguros,
taxas, deslóc,amentos de pessoàl- ~_quaisq~e(outras despesas que" incidam ou
venham ~_ incidir sobre o "cq~t?.,;,dir'etÇl?'óu indiret9: n.ãô.~cabendo à
CONTRATADk qualquer encargo financeiro elou quaisquer ônUsadicionais,

CLÁUSULA II~DA VIGÊNCiA '-..()/

"" ' ~--3.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando.se
em 08.12.2015, e com,térrnino em 08.12.2016,-pádendo ser renovado por
iguais perí~dos sucés~ivp~~laje'72,R !i~i~~~,mà~irl}d.t~_6"60(sesse~ta) meses,
conforme disposto no IOclso'II,~do a[t~5J,cda Lei 8.666/93, mediante termo
aditivo assinado pelas partes,

2.2 O pagamento serâ efetuado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias a
contar do recebimento da nota fiscal e do comprovante de publicação,
aprovada pelo servidor responsável ,p-ei,i"fiscaiizaçãodo contrato, de acordo
com o cronograma fíSic;r--~d~ncêiro....:.~..;.~ l:! C fi,

".(~A- ,_ ~/h_" '
2.3 As Notas fiscais que apresentarem Incorreçoes Iserao .•.devolvldas a
Contratad~;1.~seu'vencimento ocorrerá 05'(tinco) dias úteisapôs,8,data de sua
apresentáça-b'válida. i, \ 'UM

~ ~,' ~:
2.4 A{~antidade de pUbiicaçõesl,.erá determi,nadapela Câmara Muiíi6ipal de
Cartzinho, através de envio db material a ser publicado, cujo quantitativo
podêrt' ser variável-a-critério--da,'mesma,".de acordo com.as suas necessidades
elbú,conveniência, obedecidos os limites estabelecidos no 'art, 65 da"lei
8.666193,sem que isto implique alteraçã~ ~o'preço ofertado, I 1

2.5 A despesa correspondente à execuç~o do presente instrumento de contrato
correrão a contá da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente):

'''o I_ .•.. '~-

", ~

•

•

4.1 A CONTRATADA, obriga-se a:

CLÁUSULA VI- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Ç)

~!
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a) Prestar os serviços durante o periodo de 12 (doze) meses de acordo com a
forma estabelecida no presente contrato; e.,
b) Arcar com todas as despesas e custos descritos no item 2.6 deste contrato.

7.2 As multas serão calculadas sobre o montante não adimpl"

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES ,DA CONTRATANTE
...•.t:~.-,,,~~-'j;.~~i:Y ~~,

5.1 A CONTRATANTE, obriga-se a: -...v flLJ,f
~ V" l?Jff~...; /--.... ...R..r.

a) Efetuar o,s,pagamentos conforrl)e acordado neste termo de c9~trato; e,
b) Enviar~6.material a ser publicado em tempohábií para a publicação,>.rW 1.." \ 't.~
CLÁUSI,JLA VI - DA RESCISÃO I I .p-A'\l "'> - f I ••""
4.10-ptesente contrato poderá ser rescindido: ' • 'ir
4á .. Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas ~o artigo '"(,.s-'da

Lei Federal n' 8.666/93, com as formàlidades e consequências previstas,
nos artig~s 79 e 80 da Lei supra, .' , I

b, Por ato uniíateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII,
XVII e XViII, do art, 78, da Lei n°,8:666/93;", ,I

c, Amigavelmente, por acordo entre as ,partes,', reduzido a termo no
processo' de licitação, desde que convenieÁte parà o CONTRATANTE;

d. Judicialmente, nos termos 'dá legislàção.
. \\ I

CLAUSULA VII - DAS. PENALIDADES !.
\\ ~~,;

7.1 Pelo inadimplemento das obrigações, conforme., a infração, estarão
sujeitas ás segyintes pe~àlidades: '/ I I

a, Executar p contrato com irregularidades, passíveis de correção durante
a execu~ão e sem prejÚízo ao resultado:. advertência; J .

b, Exe"Gtar o contrato com 'atraso injustificado, até olímite'de 7 (sete)
dias, ãpós os quais será. considérado f como inexecução "contratual:
multa'diáfla de 0,5% sobre à'vâioratualizado do contrato; \J

c. Inexecu'ç~oparci~l do contratci~:..•.s\,Ispe"'i1são /do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prà'iÔ,dé-'2 (dois) anos e multa de
8% sobre b~alor correspqnd~~~.-;:âcYn10ntante_••não adimplido do
contrato; .•.••...... /

d. Inexecução tot~I.<!o'con1rato: suspensão do dir~o de licitar e contratar
com a Administração 'pelo prazo de3~(f~s) anosoe multa de 10% sobre
o valor atualizado de{d6rítrat6J ~ li.'--',-'...

e. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração Pública pelo pr zo de 4 (quatro)
anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contr to.

contra~ j¥
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7.3 As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do
pagamento, a critério exclusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

7.4 As penalidades serãó'J~;sit:dasJ},,-c:J1lo-:'"dil CONTRATADA, quando
for o caso ~(,V.- '.'- '!li!
7.5 Nenhun(pagamento será efe\uãdo""p~à'Administração e4,faDto, pendente
de Iiquid~ãi,.qualquer obrigaçãOfinanceira que for imposta ao f()riÍecedor em
virtude.depênalidade ou inadimpl&nciaYontratua!. '\..~

..~ I I ~ .
CLAUSULA VIII- DOS ANEXOS DO CONTRATO .,.\.~~# .~I.} ~. .1 .,> ,...•------ "..
8:1~fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA<de, ". -;.:,

preços apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e
respectivos anexos do Pregão Presencial n~019/2015. I
8.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, prevalecerão as dispÓSiçõesc6ntidas no Edita!.'

CLÁUSULA IX - D~SDISPOSIÇ.qES GE,~~IS'> ,,) I
9.1 Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes
na forma de aditivos"à\8ste Contrato. I .' I

' \\ (-' /:
9.2 A CONTRATADA 'arcará com o pagam~nto de todos os encargos fiscais e
tributários deco:íentes a(o~ contratado. .' /';1 J
9.3 Os signatârios do préseht~ contrato asseguram e afirmam que são os
representanie~ legais comp'e~entes para .assumir em norne d'às partes as
obrigações..jéscritas neste cànt~ e ,representa/r de formá' ef~tiva seus

interesses. <, '"' <:::1') .' . > V.
9.4 O setor cotnpetente~para receber, confenr .....e....flscailzar o objeto desta
licitação será Setàr~de cÔiltãbilidªdeic'.9~.:CáÍÍ1âêaMunicipal de Carazinho,
observado os artigos 73a 76 da Lei Federal n' 8.666/93:':::-:--~
CLÁUSULAX-DO~R9RA.Zl~HO' \l..S
10.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução
deste instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro a Comarca de
Carazinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegi o ue seja.

@

~
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I

••, ,_.
CONT

\
\'\ ~,-! JL 1. .... (1

0/\ --' I
eite ':--,CPF005.512.120-98 /

\ . ~ .

/.:/ \ " .' - /Iss raújo Rahman'~. CPF n' 735.724.460-15
"i"\ "0///

\ . <:o
VistoConsultoriaJUridic~,_

~ ~All4.ZI"HO ~~ ..

FRA

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente
instrumento de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um so fim,
juntamente com as testemunhas abaixo.

~.\£S~_!~.~iYo.;.~ V" Carazinno, 08de~dezembro de 2015.

, '\;V 'VI(/.
14 ~ ~/;1Il l(0'.1 ~fiV- "'~9 Paúiin()deM~úr~' ~

r~ Presidente da Câmara Municipal ~~~.

!
~ .._~_...CON RA ANTE
.~ '~.•. ,,-----, \

•

•
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