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CONTRATO N° 67/2021 

“TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO E A EMPRESA CONTATO 
DIÁRIO LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO”

 
Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE LINHARES, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede administrativa à Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, CEP 29.900-192, inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.410/0001-88, neste ato representado 
pela PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, senhora NÁDIA LORENZONI MENELLI, 
brasileira, viúva, portadora do CPF nº 031.625.237-96 e Carteira de Identidade nº 1.083.694-
SPTC-ES, residente e domiciliada à Avenida Guerino Gilbert, 590, Bairro Conceição, Linhares-
ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa CONTATO 
DIÁRIO LTDA EPP, estabelecida na Avenida AB, Quadra 33-A, Bairro Manoel Plaza, Serra-ES, 
CEP 29160-450,  inscrita no CNPJ sob o nº 03.501.722/0001-18 neste ato representada 
legalmente pelo senhor OLAVO LAIBER SALLES, portador do CPF nº 086.431.837-50,
residente e domiciliado na Rua Theófilo Costa, n° 160, apto 203, Jardim Camburi, CEP. 29.092-
010, Vitória-ES, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente 
contrato, homologada pela Procuradoria Geral, no processo nº. 5184/2020, de acordo com as 
normas contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, Processo Licitatório na Modalidade de 
Dispensa, nos termos do artigo 24 II, tem justo e contratado conforme disposto nas cláusulas 
abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 Fica efetuada a contratação de empresa para a prestação de serviços de pesquisa e leitura 
de Diário, e o envio de recortes (via e-mail), conforme as especificações abaixo:

Diários: da Justiça Federal; Tribunal Regional Eleitoral; Justiça Estadual do Espírito Santo; 
Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; Justiça Estadual do Rio de 
Janeiro; do Tribunal Regional do Trabalho 17ª. Região; Justiça da União – Seção I (STF, STJ, 
TST, TSE, STM); Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) e Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (MG), referentes ao território jurisdicional do Espírito Santo, nas ações originárias 
deste Estado, desde que conste da publicação a sigla “ES” ou Estado do “Espírito Santo”, 
devendo ser efetuada a leitura para o Município de Linhares e mais 13 (treze) nomes 
discriminados no item 1.2. 

1.2. A leitura eletrônica diária acima discriminada deverá ser feita por pesquisa das publicações 
em que constem os seguintes nomes para seleção e encaminhamento: 01 – Adalberto Andreata; 
02 - Bruno Abrahão Gobbi; 03 – Gabriel Seibert Menelli; 04 - Giovani Rodrigues da Silva; 05 
Guerino Luiz Zanon; 06 - Gustavo Zottich Pereira; 07 - Juliana Mian Carlos Lima; 08 - Lívia 
Ottoni Passos; 09 – Nádia Lorenzoni; 10 - Município de Linhares; 11 - Priscyla Mathias 
Scuassante; 12 - Prefeitura Municipal de Linhares; 13 – Rodrigo Santos Neves. 
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1.3 Ressalto que nos diários da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (RJ e ES) e Tribunal Regional Federal da 1ª Região (MG) só precisam ser 
pesquisados os nomes “Município de Linhares”, “Prefeitura Municipal de Linhares” e “Nádia 
Lorenzoni”.

1.4 No Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, além dos nomes 
“Município de Linhares” e “Prefeitura Municipal de Linhares” deverá ser pesquisado os nomes 
“Nádia Lorenzoni” e “Guerino Luiz Zanon”.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 O pagamento das importâncias relativas aos serviços contratados, correrá por conta  da  
dotação  constante do  Orçamento  Municipal,  para o exercício de 2021 e subsequentes, a 
saber: 

16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES 
16.01.02.122.0100.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
3.3.90.39.00000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 1001 - ORDINÁRIOS - FICHA: 14  

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 O valor global do presente Contrato é de R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais). 

3.2 O CONTRATANTE efetuará o pagamento ao contratado de forma mensal mediante 
liquidação das despesas pelo ordenador e cláusulas contidas em contrato.

3.3 Eventuais atrasos nos pagamentos das parcelas mensais não serão penalizados com 
acréscimos pecuniários de qualquer natureza.

3.4 As despesas serão custeadas pela Procuradoria Geral do Município de Linhares, 
considerando que esta Procuradoria possui orçamento próprio. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 

4.1 A vigência do presente Contrato, será de 12 (doze) meses. Somente iniciam-se os 
vencimentos nos prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão CONTRATANTE, que 
poderá ter a sua duração prorrogada com fundamento no Inciso II, do Artigo 57 da Lei nº 
8.666/93.

4.2 O contrato poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, que deverá ser 
fundamentado, no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666/93 e analisado pela Procuradoria Geral do 
Município.

4.3 O prazo para assinatura do Contrato, será de imediato, contados a partir da data de 
convocação para esse fim. 
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CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO 

5.1 A fiscalização da contratação será exercida pela senhora Larissa Rocha Belizário, designada 
por um representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá 
atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste contrato, sem o que 
não será permitido qualquer pagamento. 

5.2 A fiscalização da contratação será exercida pela representante acima citada, à qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração. 

5.3 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

5.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.5 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO

6.1 A CONTRATADA obriga-se a desenvolver os serviços objeto deste Contrato, sempre em 
regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no 
sentido do fiel cumprimento do mesmo.

6.2 As publicações de interesse do município, veiculadas na forma supramencionada, deverão 
ser enviadas para o e-mail da Procuradoria Geral do Município, qual seja: 
procuradoria.linhares@hotmail.com, bem como para o e-mail da Procuradora Geral, 
nadialorenzoni@hotmail.com.

6.4 O envio dos recortes (eletrônicos) à Procuradoria Geral do Município (PGM), via e-mail para 
o endereço eletrônico acima transcrito deverá ser feito na mesma data das publicações ocorridas 
nos Diários acima indicados. 

6.5 Caso não seja possível o encaminhamento do e-mail no mesmo dia da publicação, a 
contratada deverá enviar os recortes impreterivelmente no dia seguinte para os e-mails acima 
relacionados ou para para o endereço da Procuradoria Geral do Município, localizada à Avenida 
Presidente Costa e Silva, nº 177, Bairro Novo Horizonte, Linhares-ES, CEP 29.902-120, aos 
cuidados da Procuradora Geral do Município. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contratante obriga-se a:

a) Disponibilizar todos os meios necessários para a realização dos serviços; 
b) Permitir o acesso da empresa contratada ao local determinado para prestação dos serviços 
objeto deste contrato, devendo tomar todas as providências administrativas que garantam o livre 
desempenho de suas atividades;
c) Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços, por meio de um funcionário 
especialmente designado para isso;
d) Efetuar os pagamentos nos prazos e na forma estipulada no presente contrato; 
e) Informar à contratada sempre que notar falhas no sistema de execução dos serviços 
contratados.
f) Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
g) A PGM exime-se de qualquer responsabilidade por danos causados a terceiros ou 
equipamentos pela contratada na execução dos serviços objeto do presente contrato, 
respondendo a mesma por quaisquer danos eventualmente causados. 

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

8.1 A Contratada obriga-se a: 

a) Executar os serviços objeto desse instrumento com o máximo de qualidade,bem como por 
profissionais qualificados;
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação verificadas quando da contratação;
c) Encaminhar os recortes dentro do prazo estabelecido no item 1.4 deste instrumento, via e-
mail; 
d) No caso de extravio das publicações, providenciar, de imediato, a remessa por outros meios, 
inclusive por fax;
e) Responsabilizar-se pelo encaminhamento de "nada-consta", quando não ocorrer publicações 
de interesse da PGM; 
f) Arcar com os impostos, taxas e tributos que incidirem sobre este contrato; 
g) São de responsabilidade da contratada os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do objeto deste contrato, não havendo relação empregatícia 
entre o contratante e os empregados da contratada;
h) Quando não houver publicação nos termos deste termo de referência, a contratada deverá 
enviar e-mail para os endereços listados acima registrando a não ocorrência de publicações 
naquele dia. Essa comunicação deverá ser feita de modo claro, contendo no "assunto" do e-mail 
expressão que já demonstre inexistir publicações de modo a otimizar a leitura dos emails pelos 
destinatários; 
i) As publicações a serem enviadas para os e-mails acima indicados deverão ter uma formatação 
que facilite a sua leitura, razão pela qual não será admitido o envio da publicação na forma de 
"anexo". 
j) Manter durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação;
k) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de danos 
sejam por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, 
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por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a 
ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato; 
l) Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca da prestação de serviços, a não ser que 
haja prévia e expressa autorização ou fornecimento de atestado de capacitação técnica;
m) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Linhares ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou 
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela PGM;
n) Executar a prestação dos serviços na forma estabelecida neste instrumento, observando as 
normas legais a que está sujeita para o cumprimento deste contrato;  
o) Levar imediatamente ao conhecimento da PGM quaisquer irregularidades ocorridas na 
prestação dos serviços do objeto;
p) Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela PGM, bem como atender suas 
reclamações inerentes à prestação dos serviços, principalmente quanto à qualidade, 
providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
Procuradoria Geral do Município (PGM);
q) Realizar a prestação dos serviços contratados dentro dos requisitos exigidos no objeto, 
garantindo a qualidade, segundo as exigências legais;
r) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da 
execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a 
responsabilidade da Contratada pela execução de qualquer serviço;
s) Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade na prestação dos serviços e
prestar esclarecimentos julgados necessários; 
t) Apresentar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes a prestação dos serviços objeto deste 
Contrato. 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO:

9.1 O presente Contrato será rescindido no todo ou em parte, por descumprimento de quaisquer 
de suas Cláusulas pelas partes, sendo causas de rescisão as enunciadas no Artigo 78, da Lei Nº 
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

9.2 A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
nos casos previstos no Artigo 79, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

10.1 Serão incorporados ao Contrato, mediante Termo Aditivo, quaisquer modificações que 
venham a ser necessárias durante a sua vigência, na ocorrência dos fatos estipulados nos 
artigos 58, I, e  65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MEDIDAS ACAUTELADORAS 

11.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 
difícil ou impossível reparação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 
ESPIRITO SANTO

Contrato n° 67/2021     6
AVENIDA AUGUSTO PESTANA, Nº 790 - CENTRO - LINHARES - ES -  CEP: 29900-192 -  CNPJ: 27167410000188 Tel: 

0xx27 33721888 Fax:  Site: www.linhares.es.gov.br 
Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.linhares.es.gov.br         Portal da Transparência.

 

 

FL RUBRICA

DEPTº COMPRAS

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 

Poderá ser aplicada à CONTRATADA,  a critério da Administração, a seguintes penalidades:

12.1 Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta. 

12.2 A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em 
virtude da não aceitação da primeira convocada.

12.3 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 
ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência 
de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes 
penalidades:

12.3.1 multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do 
fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a 
multa prevista na alínea "b". 
12.3.2 multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) 
item(ns) constante da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de 
qualquer das obrigações assumidas.
12.3.3 Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com a 
Prefeitura Municipal de LINHARES, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma 
Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de 
Fornecimento.

12.4 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 
empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

12.5 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de LINHARES.

12.6 Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pelo licitante, este 
poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 

12.6.1 suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a PML 
pelo prazo de 12 (doze) meses;

12.7 À proponente que ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a 
proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do 
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será 
aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a PML pelo prazo de até 2 (dois) 
anos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 As partes elegem de comum acordo o Foro desta Comarca de Linhares-ES, para dirimir 
quaisquer dúvidas que surjam em decorrência deste Contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para um só efeito.

Linhares-ES, 23 de Abril de 2021 

MUNICÍPIO DE LINHARES
NÁDIA LORENZONI MENELLI

PROCURADORA GERAL
CONTRATANTE

 

CONTATO DIÁRIO LTDA EPP 
OLAVO LAIBER SALLES 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 - _____________________________    
 

2 - _____________________________


