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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00082/2018 
COMPRA DIRETA Nº 00058/2017 

 
 
  Em 12 de março de 2018, o Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Praça Presidente Vargas, nº 01, na cidade de Divisa 
Nova/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.279/0001/08, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, o Sr. Elias Tassoti, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº M-5.380.390 
inscrito no CPF 721.502.206-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 
EMPRESA JORNALÍSTICA POCOS DE CALDAS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.176.958/0001-01, situada a AVENIDA JOAO PINHEIRO, 177, CENTRO, na cidade de POÇOS DE 
CALDAS - MG, neste ato representada pelo Sr.(a) José Vicente Alves, inscrito no CPF sob o nº 
395.339.726-53, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme a Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações, resolvem firmar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
1.1. O presente CONTRATO fundamenta-se na Compra Direta n° 00046/2017, regido pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho 1993, alterada pela Lei 8.883/94, além dos preceitos de direito público, e, 
supletivamente, nos princípios da teoria  geral  dos  contratos  conjuntamente com as disposições do 
direito privado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa jornalística para prestar serviços 
de publicação dos atos oficiais da Contratante, em especial os relativos a processos licitatórios. 
 

Nº Descrição Unid. Quant. 
Valor  

Unit. R$ 
Valor  

Total R$ 

1 
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO 

REGIONAL 
CM/COL 1600 3,50 5.600,00 

 
TOTAL............................................................................................................................... 5.600,00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – O início do Contrato fica fixado a partir do dia 13/03/2018, encerrando-se em um ano, ou seja 
12/03/2019, podendo, em caso de acordo entre as partes, ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 
4.1 – Se durante a vigência do CONTRATO, emergir a necessidade de acréscimo ou supressão nos 
serviços contratados, fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta os 
acrescimos e supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
CONTRATO, devendo os acrescimos serem pagos com base em composição de custos, devidamente 
apurada pela fiscalização do CONTRATANTE e aprovada pelo Senhor Prefeito Municipal, mediante 
Termo Aditivo Contratual.                               
 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO 
5.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste CONTRATO, sempre em regime de 
entendimento com a fiscalização da CONTRATANTE, dispondo esta de autonomia para atuar no sentido 
do cumprimento deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
6.1 – A fiscalização do serviço será efetuada pela Prefeitura Municipal, através de seus representantes, 
com funções para tal encargo, de forma a fazer cumprir rigorosamente a proposta, especificações, 
prazos, propostas, etc. 
 

6.2 - A fiscalização pela Contratante, não exime nem diminui a completa responsabilidade da 
Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 – Cabe a Contratante exercer a fiscalização do serviços executados, devendo: 
 7.1.1 -  Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro das condições contratuais, desempenhando seus serviços dentro de elevados padrões de 
eficiência, capacitação e responsabilidade; 
 7.1.2 - Notificar a Contratada, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 7.1.3  -  Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela Contratada, 
 7.1.4 - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias, após regular 
procedimento administrativo. 
 7.1.5 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato , em 
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo. 
 7.1.6 - Pagar o valor dos serviços prestados, na forma e condições estabelecidas neste contrato. 
 7.1.7 - Disponibilizar à Contratada todas as informações necessárias ao cumprimento do 
contrato, 
 7.1.8  – Receber o objeto de acordo com as regras estabelecidas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1  - Compete à Contratada: 
 8.1.1 - Prestar os serviços de acordo com as especificações contidas neste Contrato; 
 8.1.2 - Obedecer as normas e especificações na forma da Legislação vigente; 
 8.1.3 – Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a Contratante. a seus 
servidores ou à terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
 8.1.4 – Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela 
Contratante, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços. 
 8.1.5 – Manter equipe e estrutura de qualidade para atendimento adequado e satisfação dos 
serviços objeto deste contrato; 
 8.1.6 – Executar fielmente os serviços solicitados pela Contratante dentro dos mais elevados 
padrões de eficiência e qualidade, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos mesmos; 
 8.1.7 – Não ceder ou transferir no todo ou em parte, o presente contrato, salvo com prévia 
anuência da CONTRATANTE, 
 8.1.8  – Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 
 

8.2 - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados por ela, seus empregados ou prepostos à 
CONTRATANTE ou ainda a terceiros, bem como quaisquer multas ou sanções, seja pela inexecução ou 
má execução do contrato, pelo órgão fiscalizador. 
 8.2.1. A CONTRATANTE ficará alheia a todas as reclamações jurídicas que possam surgir 
subsequentes ao CONTRATO.   
 

8.3 - Toda mão-de-obra, material, equipamentos necessários e apropriados, encargos sociais, fiscais, 
comerciais e trabalhistas serão de responsabilidade da CONTRATADA.  
 

8.4. - É dever da CONTRATADA emitir notas fiscais de acordo com a legislação, contendo descrição do 
serviço, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total. 
 

8.5 - No caso de irregularidades na prestação do serviço incorrerá a CONTRATADA nas sanções 
previstas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
9.1 – À CONTRATADA, total ou parcialmente, serão aplicados as sanções legais, conforme a gravidade 
da infração, a saber: 
a) – advertência; 
b) – multa compensatório-indenizatória, nos seguintes percentuais: 

- 0,3% por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso na cumprimento de 
obrigação contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 

- 10% sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado com a rescisão 
contratual; 
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- 20% sobre o valor do CONTRATO, na hipótese de o contratado, de modo injustificado, desistir 
do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual. 
c) – suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a administração, por prazo 
não superior a dois anos; 
d) – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 

9.2. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 – Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO: 

10.1.1 – A decretação de falência, o pedido de concordata, a liquidação ou dissolução da 
empresa CONTRATADA. 

10.1.2 – A paralisação na execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE. 

10.1.3 – A lentidão na execução do CONTRATO, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da sua conclusão no prazo estipulado. 

10.1.4 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do CONTRATO ou que traga prejuízo iminente à Administração, podendo a mesma 
promover revisões a qualquer momento neste instrumento unilateralmente. 
 

10.2 – A rescisão do presente contrato poderá ocorrer ainda: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
b) Amigável por acordo entre as partes; 
c) Judicial nos termos da legislação em vigor.     

 
CLÁUSULA DÉCIMA PREIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
11.1 – Cabe à CONTRATADA receber as publicações via eletrônica (e-mail) de segunda à sexta-feira, 
até às 17:30 (dezessete e trinta) horas e publicá-las no dia seguinte ao do recebimento ou em dias pré-
determinados pela CONTRATANTE; 
 

11.2  - As publicações deverão obedecer á seguintes formatação: FONTE ARIAL, TAMANHO 08 (OITO), 
ESPAÇAMENTO SIMPLES. 
 

11.3  - Caberá à Contratada, no dia subsequente a publicação, enviar eletronicamente a página 
contendo a publicação realizada, bem como enviar pelo Correio dois exemplares da página do Jornal 
que contenha a publicação, para fins de arquivamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1 – À Contratada, total ou parcialmente, serão aplicados as sanções legais, conforme a gravidade da 
infração, a saber: 
 a) – advertência; 
 b) – suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a administração, por 
prazo não superior a dois anos; 
 c) – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, 
perante autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
13.1 – As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato correrão por conta da dotação 
Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica: 
 
CÓDIGO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

02.02.01.04.122.0052.4.006.3390.39.00 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

DESTA PREFEITURA. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
14.1 –  A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço de publicação o valor de R$3,50 (três  
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reais e cinquenta centavos) por cm/coluna, estimando-se um valor anual de R$ 5.600,00 (Cinco Mil e 
Seiscentos Reais); 
 14.1.1 – Os recursos utilizados para pagamento do objeto contratual são provenientes de 
recurso Próprio.  
 

14.2 Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis após a prestação 
dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura. 
 

14.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o pagamento fica condicionado a sua 
reapresentação com as devidas correções. 
 

14.4 – O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, 
ressarcimentos ou indenização devidas pela CONTRATADA, nos termos deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE 
15.1 – O valor global, estipulado pela cláusula anterior, não sofrerá reajuste durante o período de 12 
(doze) meses, contados da data da assinatura deste termo. Decorrido o prazo acordado, caso haja 
interesse na prorrogação da vigência deste instrumento, os valores estipulados neste termo poderão ser 
reajustados com base na última variação anual do INPC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente CONTRATO. 
 

E por estarem justas e contratadas, e o presente CONTRATO depois lido e achado conforme, 
assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que 
também o assinaram.  

 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova/MG, 12 de março de 2018. 
 
 
 
 
 
 

ELIAS TASSOTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

EMPRESA JORNALÍSTICA  POCOS DE CALDAS LTDA 
José Vicente Alves 

Contratada 
 
 
 
 
 

Testemunha 1: ___________________________ CPF: 
 
 
 

Testemunha 2: __________________________ CPF: 
 
  


