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Contrato nº 328/2011

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  PARA 
CONTRATAR SERVIÇO DE ESPAÇO EM JORNAL LOCAL 
QUE  FAZEM  O  MUNICIPIO  DE  ITAQUI  E  A  EMPRESA 
CARLOS HUMBERTO SAUCEDO DA SILVA

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  pela Prefeita em Exercício,   Sra. 
CLAUDETE LANGENDORF MACHADO inscrita  no  CPF sob o nº.  399.305.560-87 e  portadora  de 
cédula de identidade nº. 7026349436, brasileira, maior, residente e domiciliado nesta cidade, do outro lado 
CARLOS HUMBERTO SAUCEDO DA SILVA inscrita no CNPJ sob o nº. 03.975.143/0001-07, com sede 
em Itaqui/RS na Rua XV de novembro, nº 741 sala E, CEP 97.650-000,  neste ato representada por seu  
representante  legal  Sr.  Almir  Trindade  da  Silva,  CPF  nº  271.378.480-87  doravante  denominada 
CONTRATADO, tendo em vista o Tomada de Preços nº 020/2011  Processo Administrativo nº. 97526/2011 
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:

Cláusula Primeira:

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Serviço de Espaço em  Jornal local  para  
Publicação de Atos Oficiais do Município.

Parágrafo Primeiro. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição dos serviços 
prestados;

Parágrafo segundo. O  prazo  para  o  início  da  execução  dos  serviços  será  conforme  solicitação  da 
Secretaria competente e o Contrato será pelo período de 2(dois) anos, podendo ser prorrogado a critério da  
Administração  até por  mais 3(três) anos.

Parágrafo terceiro. Todas as obrigações previdenciárias e trabalhistas ficam a cargo da empresa vencedora 
da licitação;.

Cláusula Segunda:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação  pelo serviço  de  que  trata o 

presente contrato, o valor de R$ 0,96 (noventa e seis centavos) por cm².

Cláusula Terceira:
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, não cabendo 
mais nenhuma importância a ser saldada pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

Cláusula quarta:
A  CONTRATADA  deverá  recolher,  a  título  de  ISSQN,  aos  cofres  do  CONTRATANTE,  o 

equivalente a alíquota conforme Lei Tributária local, do valor total do contrato.

Cláusula quinta:
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O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das razões constantes do Art. 78, da Lei 
n° 8.666/93.

Cláusula sexta:
Em  caso  de  rescisão  contratual  por  descumprimento  das  obrigações  ora  assumidas,  ficará  a 

CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no ato convocatório.

Cláusula sétima:
A CONTRATADA se compromete a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação apresentadas na licitação.

Cláusula oitava:
O presente contrato se vincula ao Edital de  Tomada de preços nº 020/2011

Cláusula nona:
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
    RUBRICA - 1015

Cláusula decima:

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, 25 de outubro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Claudete Langendorf Machado

Prefeita em Exercício

CARLOS HUMBERTO SAUCEDO DA SILVA
 p/p Almir Trindade da Silva
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