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Contrato nº 019/2017
CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO

PARA

PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL ESTADUAL QUE
FAZEM O MUNICÍPIO DE ITAQUI E A EMPRESA ZERO
HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que
fazem de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335,
denominado neste ato como CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jarbas

da Silva Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF
sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906 , e do outro lado RBS
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A., inscrita no CNPJ n° 92.821.701/0001-00, com sede

na cidade de Porto Alegre, à Avenida Ipiranga 1075, bairro Azenha, CEP 90.160-093, neste ato
representada por procuração pelos Srs. Marcelo Aveline Abdala Leite, casado, administrador de
empresas, inscrito no CPF sob o nº 912.165.169-87, e Sra. Claúdia Dias Praetzel , brasileiro, casado,
administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 467.736.060-04 , doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista a Dispensa de Licitação nº 004/2017

Processo Administrativo nº.

186.423/2017 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o presente
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I – DO OBJETO:
1.Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Serviço de Espaço em Jornal Estadual para
Publicação de Atos Oficiais do Município de Itaqui.
1.1. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição dos serviços prestados;
1.2. O prazo para o início da execução dos serviços será conforme solicitação da Secretaria competente e o
Contrato será pelo período máximo de até 120 dias, ou até que seja realizado procedimento regular de
licitação (o que ocorrer primeiro).
1.3. Todas as obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas ficam a cargo da empresa contratada;
II – DO PAGAMENTO:
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2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação pelo serviço de que trata o presente
contrato, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cm²/col, sendo este o valor a ser considerado para
publicação de todos os atos do Município, pelo período de até 120 dias, sendo o valor estimado de R$
5.433,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais) para o período.
2.1. O preço a ser pago pelo CONTRATANTE e discriminado na cláusula anterior, corresponde a prestação
de serviço de espaço em jornal local para publicação dos atos oficiais do município, a ser pago e calculado
conforme a necessidade e a solicitação do serviço.
2.2. A CONTRATADA deverá recolher, a título de ISSQN, aos cofres do CONTRATANTE, o equivalente a
alíquota conforme Lei Tributária local, do valor total que decorrer deste contrato.

III – DA FISCALIZAÇÃO:
3. A fiscalização pela execução contratual será executada pelos servidores que firmaram declaração de
responsabilidade nos autos, sendo: Gestor: Roberto Gudolle Zacouteguy, Fiscal: Francieli Keller Vilanova,
Suplente: Jocelino Vieira Carvalho;

IV - DA RESCISÃO:
4. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das razões constantes do Art. 78, da Lei n°
8.666/93, ficando ciente o contratado de que o presente vigorará por até 120 dias, ou até que seja concluído o
procedimento regular de licitação (o que ocorrer primeiro).
V – DAS PENALIDADES:
5. Em caso de inexecução contratual, ou execução deficiente das obrigações ora assumidas, ficará a
CONTRATADA sujeita a:
– multa de R$ 1.000,00, (hum mil reais) por deficiência de publicação a que der causa, dispensado o
pagamento pela CONTRATANTE do valor devido referente à publicação deficiente, incompleta ou
inexistente.
– Fica autorizada a compensação de eventual multa aplicada à CONTRATADA do valor a ser pago pela
CONTRATANTE.
VI – DA VINCULAÇÃO:
6. O presente contrato se vincula a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 à proposta da empresa
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contratada e à Lei n° 8.666/93.
VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
7. As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:
→ ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 01 – Gabinete do executivo
PROJETO/ATIVIDADE: 2009-Atos, Eventos e Divulgação Oficial
ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
RECURSO: 1 – Livre
REDUZIDO: 3249
VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8. A CONTRATADA se compromete a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação.

IX – DO FORO:
9. As partes elegem o Foro da Comarca de Itaqui como o competente para a solução de quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas instrumentárias.

Itaqui, 20 de fevereiro de 2017.

RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A
Marcelo Aveline Abdala Leite/Claúdia Dias Praetzel

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal

