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CONTRATO Nº 015/2021 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0095/2021. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, II, DA LEI 

8.666/93 E ALTERAÇÕES. 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

IBIRAÇU/ES E A EMPRESA: ZILMA 

WAVGENCZAK ME. 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no 

CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17, representado pelo Prefeito em 

Exercício Exmº. Sr. DIEGO KRENTZ, casado, inscrito no CPF nº 

005.455.600-71, RG 5.085.808.63-1 SPTC/RS, residente na Rua dos 

Sanhaços, nº 136, Ericina, Ibiraçu – ES, CEP 29.670-000, doravante 

denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ZILMA 

WAVGENCZAK ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ sob 

o n.º 07.718.944/0001-48 com sede na Rua Nelson Claudino dos Santos, nº 

931, Sob 06, Iguaçu I Fazenda Rio Grande/PR, CEP 83.833-523, representada 

neste ato pela Sra. ZILMA WAVGENCZAK , brasileira, inscrita no CPF 

045.560.029-58, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, 

tendo em vista o que consta no Processo n.º 95/2021 de 11/01/2021, 

Dispensado de Licitação, conforme Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, resolvem celebrar o presente instrumento de contrato para 

prestação de serviços, com base na Lei 8.666/93, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a contratação da prestação de 

serviços, referente pesquisa da leitura eletrônica das publicações diárias dos 

seguintes diários: 

 

a. Termos: 

1. Prefeitura Municipal de Ibiraçu 

2. Prefeito Municipal de Ibiraçu 

3. Município de Ibiraçu – (variação) 

4. Carlos André Luis Araújo OAB/ES 22.261 

5. Franco Bragato Scárdua OAB/ES 17.637 

6. Lucas Bissi OAB/ES 23.509 
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7.  Dolivar Gonçalves Junior OAB/ES 12.810 

 

b. Diários do Poder Judiciário: 

 Diário da Justiça Federal; 

 Diário do Tribunal Regional Eleitoral;  

 Diário da Justiça do Estado do Espírito Santo; 

 Diário Oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região; 

 Diário da Justiça da União-Seção I (STF, STJ, TST, TSE, STM) e Seção 

II (TRF da 2ª Região), referentes ao território jurisdicional do Espírito 

Santo, nas ações originárias deste Estado. 

 Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 Tribunal de Contas da União (TCU) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

2.1 - O valor do presente Contrato é de R$ 720,00 (setecentos e vinte 

reais), sendo R$ 60,00 (sessenta reais) mensais. 

 

2.2 - O pagamento do serviço realizado será efetuado mediante entrega da 

nota fiscal, em até 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS 

 

3.1 - Após assinatura da Ordem de Serviços. O prazo de vigência deste 

Contrato é de até 31/12/2021. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO 

 

4.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do 

presente Convite correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

030 PROCURADORIA GERAL 

001 PROCURADORIA GERAL 

030001.0206100022.011 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

PROCURADORIA GERAL 

33903900000 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA 

1001000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 

 

CLÁUSULA QUINTA – PENALIDADES  
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5.1 – À Contratada poderá ser penalizada, a critério da Prefeitura Municipal 

de Ibiraçu/ES, sem prejuízo do direito à rescisão do Contrato e as perdas e 

danos as seguintes penalidades: 

  

a) Multas moratórias de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do 

Contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços 

iniciados na data prevista ou concluídos nas diversas fases fixadas, 

sem justificativas aprovadas pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES; 

 

b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 

de Ibiraçu/ES por prazo a ser fixado em até 02 (dois) anos; 

 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu/ES em função da natureza e gravidade da falta 

cometida ou de faltas e penalidades anteriores, em caso de 

reincidência, a ser publicado em Órgão Oficial. 

 

5.2 – A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer 

interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data 

do ato, fato ou omissão. 

 

5.3 – Das decisões que aplicaram as penalidades previstas neste Contrato, 

serão cabíveis, sem efeito suspensivo: 

 

a) Pedido de reconsideração dirigido ao Secretário Municipal de 

Governo, no prazo de 10 (dez) dias da notificação, mediante o 

depósito de seu valor na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Ibiraçu/ES; 

 

b) Recurso dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias da 

vigência do indeferimento do pedido de reconsideração; 

 

b.1) O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido 

objeto de divulgação será publicado no Órgão Oficial. 

 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO 

 

6.1– A fiscalização da execução dos serviços será feita pela Contratante, 

através da Procuradoria Geral do Município, de forma a fazer cumprir, 

rigorosamente as especificações fornecidas pela Prefeitura Municipal de 

Ibiraçu/ES, a proposta, os prazos e as disposições do presente Contrato. 
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6.2 – O Contratante se reserva o direito de exercer periodicamente a 

fiscalização, quanto ao registro dos empregados que estiverem na execução 

da obra. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

7.1 - O prazo para envio e disponibilização eletrônica dos recortes será de 

até 24h00 (vinte e quatro horas) úteis após a disponibilização dos 

respectivos diários oficiais na Internet. 

 

7.2 - O atraso na disponibilização dos diários incorpora, proporcionalmente, 

acréscimo de tempo ao prazo do envio e disponibilização das publicações, 

acima estipulado. 

 

7.3 – A Contratada obrigar-se-á desenvolver os serviços objeto deste 

Contrato, sempre em entendimento com a fiscalização, dispondo esta de 

amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do mesmo. 

 

7.4 - A Contratada deverá permanecer equipada com todo e qualquer 

equipamento e/ou ferramental necessário para o desempenho adequado 

dos serviços, atendendo aos melhores padrões de eficiência, dispondo de 

profissionais qualificados para execução do objeto. 

 

7.5 – No caso de extravio das publicações, providenciar de imediato, a 

remessa da segunda via dessas publicações à procuradoria Geral do 

Município, inclusive para o email: procuradoria@ibiracu.es.gov.br, se 

solicitado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar à empresa contratada os valores 

pactuados de sua responsabilidade em dia. 

 

8.2 - Cabe à CONTRATANTE verificar a correta soletração e completude dos 

nomes acompanhados e os respectivos diários contratos no ato da 

assinatura deste contrato. 

 

8.3 - Cabe à CONTRATANTE verificar a correção dos nomes e diários 

contratados informados na listagem diária enviada juntamente com os e-

mails de envio das publicações. 

 

mailto:procuradoria@ibiracu.es.gov.br
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8.4 - Cabe à CONTRATANTE manter o seu endereço eletrônico, junto à 

empresa contratada, atualizado, e com capacidade para receber os 

recortes. 

 

8.5 - Cabe à CONTRATANTE verificar diariamente o recebimento do(s) 

email(s) regularmente enviado(s) pela empresa contratada, devendo 

comunicá-la caso não tenha recebido. 

 

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1 - A empresa contratada ficará exonerada das obrigações deste contrato 

quando impedida de atendê-las, devido a fatos caracterizados como caso 

fortuito ou força maior. 

 

9.2 - A empresa contratada não terá responsabilidade, em hipótese alguma, 

nos seguintes casos:  

 

a) erros de grafia no nome das partes ou de seus procuradores, por 

falha dos Cartórios, ao ponto de impossibilitar ao homem médio 

reconhecer os nomes acompanhados;  

 

b) falhas na publicação dos Diários Oficiais;  

 

c) indisponibilizações dos Diários Oficiais da Internet pelas respectivas 

Imprensas Oficiais e/ou disponibilizações por meio de arquivos de 

imagem ou criptografados de modo a inviabilizar o processamento de 

dados regular da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SUB-CONTRATAÇÃO 

 

10.1 – A Contratada não poderá ceder ou sub-contratar, parcial ou 

totalmente os serviços objeto deste Contrato, sem prévia autorização, por 

escrito, da Secretaria competente, ressalvando-se que quando concedida a 

sub-contratação, obriga-se a firma Contratada a deliberar o respectivo 

Contrato, com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com a 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES e sob a sua inteira responsabilidade, 

reservando ainda a Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES o direito de a 

qualquer tempo, dar por terminado o sub-contrato, sem que caiba à sub-

contratada, o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer 

espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
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11.1 – O Contratado estabelecerá a respectiva rescisão, independentemente 

da interpelação judicial, sem que a firma Contratada tenha o direito de 

indenização de qualquer espécie, quando a firma Contratada: 

 

a) Se tornar insolvente; 

 

b) Transferir o Contrato, no todo ou em parte, sem anuência prévia e 

expressa da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES; 

 

d) Não cumprir ou alterar as especificações baixadas pela Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu/ES, sem prévia e expressa anuência desta; 

 

c) Não cumprir quaisquer das obrigações estipuladas neste Contrato; 

 

e) Deixar de atender determinação da fiscalização, concernente a 

substituição de unidade defeituosa, reforço de equipamento, quando 

a insuficiência de rendimento do mesmo para o cumprimento do 

cronograma da Execução; 

 

d) Paralisar os trabalhos sem motivo justificado, a critério da 

fiscalização, por prazo superior a 10 (dez) dias; 

 

f) Criar dificuldades à atuação da fiscalização, prejudicar a qualidade 

dos serviços, desviar-se do projeto e das especificações, prestar 

informações inverídicas à fiscalização, relativa à execução dos 

serviços; 

 

e) Deixar de cumprir ordem escrita da fiscalização, relativa à execução 

dos serviços; 

 

g) Por conveniência da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, a seu 

exclusivo critério. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

12.1 – Serão incorporadas ao Contrato, mediante termos aditivos, 

quaisquer modificações que venham a ser necessária a sua vigência, nos 

seguintes casos: 

 

a) Quando necessária à modificação do seu valor contratual, em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. 
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b) Quando necessária a modificação de seu regime de execução, em 

fase de verificação técnica na inaplicabilidade nos termos contratuais 

originários. 

 

c) Quando necessária a prorrogação do prazo de execução do serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INDENIZAÇÃO E FORO 

 

13.1 – Não caberá indenização de qualquer espécie à Contratada, por 

rescisão do presente Contrato. 

   

13.2 – Fica estabelecido que a Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, não 

pagará indenizações devidas pela Contratada face à Legislação Trabalhista. 

           

13.3 – Para questões deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de  

Ibiraçu/ES, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

14.1 – No ato do pagamento serão retidos os tributos incidentes sobre a 

prestação dos serviços objeto do presente contrato. 

 

Ibiraçu - ES, 04 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

DIEGO KRENTZ 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO 

CONTRATANTE 

 

 

ZILMA WAVGENCZAK ME 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- ________________________ 

2- ________________________ 


