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CONTRATO Nº 097/2016 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO 
CANAÃ E A EMPRESA S/A A GAZETA. 

 
Por este instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com a 
solicitações formuladas através do MEMO Nº 026/2016 GPSRC protocolado sob o 
n.° 002436/2016, na forma Pregão Presencial nº 035/2016, homologado em 
29/06/2016, sob a égide da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e Legislação 
Posterior, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, Estado do 
Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n.º, 
com sede estabelecida na Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, nesta cidade, 
adiante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. MARCOS 
GERALDO GUERRA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.º 
690.019.527-04 e portador de RG n.º 522.988 - SPTC-ES, e, de outro lado a 
empresa S/A A GAZETA, inscrita no CNPJ nº 28.133.619/0001-93 estabelecida na 
Chafic Murad, Ilha Monte Belo, Vitória – ES – CEP 29053-315, denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Srº Adinalte João 
Beltrame, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, Técnico em 
Contabilidade, residente e domiciliado a Av. Gil Veloso, nº 2232/1901, Ed. Murano – 
Praia de Itapoã, Vila Velha – ES – CEP.: 29.101-735, inscrito no CPF sob n.º 
096.799.797-68, RG nº 155.370 SSP/ES, ajustam e convencionam o que se 
encontra expresso nas cláusulas seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de publicação no jornal A Gazeta 
dos atos oficiais do CONTRATANTE, com quantidade estimada de 150 cm/coluna 
(cento e cinquenta centrimetros/coluna). 
 
PARAGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado deste Contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da 
Lei n° 8.666/93, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os 
limites estabelecidos em Lei, salvo, as supressões resultantes de acordo celebrado 
entre as partes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do presente instrumento iniciar-se-á a partir da assinatura do presente 
instrumento e findar-se-á em 31/12/2016, podendo ser prorrogado por iguais 
periodos, através de termos aditivos até o limite de 60 (sessenta) meses (art. 57, II, 
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lei 8666/93) reservando-se ainda o direito de renovação de contrato nos termos do 
art. 57 §4º da lei 8666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prorrogação dar-se-á mediante prévia e expressa 
manifestação das partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Transcorrido o prazo de vigência sem que haja qualquer 
manifestação quanto a sua prorrogação, o presente instrumento se resolverá de 
pleno direito. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subseqüente à prestação de 
serviços, mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada de uma planilha 
descriminando as publicações efetuadas, devendo conter: data, tipo de publicação, 
quantidade de cm2 e o setor requisitante do CONTRATANTE, autorizado a solicitar 
os serviços, sendo que a certificação da fatura será efetuada pelo gestor do contrato 
(Chefe de Gabinete). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento dar-se-á mediante ordem bancária em 
conta por meio de ordem bancária no banco 021, Agência 096, conta corrente 1.824-
663, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA 
caso a mesma deixe de manter as condições de habilitação e qualificação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado 
de qualquer fatura ou crédito existente no CONTRATANTE em favor da 
CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Uma vez apurado, no curso da contratação, que a 
CONTRATADA acresceu, indevidamente, a seus preços, valores correspondentes 
a tributos, contribuições fiscais e/ou para fiscais e emolumentos de qualquer 
natureza, não incidentes sobre a execução do objeto, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a conseqüente redução dos preços praticados e o 
reembolso dos valores porventura pagos à mesma. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar 
os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA 
nos termos deste contrato. 
 

PARAGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de acréscimos 
de qualquer natureza. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Serão retidos, na fonte, os tributos e contribuições sobre 
os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para 
cada tipo de serviço, exceto se a contratada for optante do SIMPLES NACIONAL, 
que obedecerá a legislação específica. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Fica a CONTRATADA obrigada a informar qualquer 
alteração de sua condição de optante pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena da 
aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis. 
 
PARÁGRAFO NONO - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO – O CONTRATANTE não assumirá em nenhuma hipótese, 
a responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus 
decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA, relativas as obrigações aqui 
assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento 
que vierem a ocorrer. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO VALOR 

O preço que vigorará no contrato corresponde ao preço unitário proposto, tendo 
como data-base o mês da celebração do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço inicialmente contratado poderá ser reajustado, 
após a vigência do contrato ultrapassar 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor do contrato, quando fizer jus a reajustamento, 
será corrigido pelo IGP-MF/FGV, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO 
FINANCEIRO 
 
O contrato poderá ser revisto, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico 
financeiro do ajuste nos termos do artigo 65, II, alínea “d” da lei 8.666/93, sendo que 
a recomposição será precedida de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da 
planilha de custos e formação de preços conforme for a variação de custos objeto da 
repactuação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 
 
A execução dos serviços será controlada pelas partes contratantes da seguinte 
forma: 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contratante autorizará a inserção do ato oficial, 
através de “autorização de inserção” pelos setores competentes. São setores 
competentes para requisitar/autorizar as inserções: Licitações, Contabilidade e 
Recursos Humanos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O jornal tem 07 (sete) edições semanais, de segunda a 
domingo, sendo que as publicações dar-se-ão no caderno de classificados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A impressão dos atos oficiais será feita com letras de 
corpo tipo 07 (sete), da fonte/família times new roman, espaço entre linhas simples e 
espaço entre letras normal, podendo a cabeça/título, possuir letra/corpo tipo 08 (oito) 
da fonte/família times new roman. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA fornecerá diariamente, ao 
CONTRATANTE, o mínimo de 01 (um) exemplar do jornal A Gazeta, quando houver 
publicação dos atos oficiais. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva 
responsável pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o 
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, sendo que não 
permitira a execução de tarefas em desacordo com as preestabelecidas, devendo: 
1 - observar o fiel adimplemento das disposições contratuais; 
2 - ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiverem em 
desacordo com o pactuado, sem prejuízo das penalidades à que está sujeita a 
empresa licitante vencedora do certame, garantido o contraditório. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pelo 
CONTRATANTE, por intermédio DO CHEFE DE GABINETE, designado 
gestor/fiscal do contrato, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE 
toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se a 
CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A fiscalização será exercida no interesse do 
CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da 
CONTRATADA, a substituição dos serviços julgados deficientes ou não-conformes 
com as especificações definidas em neste edital e em todos os seus anexos, 
cabendo CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo 
definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos 
serviços. 
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PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por 
escrito, as deficiências porventura verificadas na execução dos serviços, para 
imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deve submeter-se às instruções e 
recomendações emitidas pelo CONTRATANTE, no sentido do aperfeiçoamento do 
serviço contratado, devendo ainda, a reclamada notificar o CONTRATANTE de 
eventuais reclamações recebidas e de quaisquer alterações no procedimento de 
prestação do serviço. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - No interesse do cumprimento do contrato, a 
fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir, por escrito, a substituição de 
empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo 
de dois dias úteis. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A presença da fiscalização do 
CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
O valor global deste contrato é de R$ 7.615,50 (sete mil seiscentos e quinze reais 
e cinquenta centavos), cujo desembolso dar-se-á  conforme pactuado neste 
instrumento, correrão à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento 
Geral do Município para o exercício de 2016, conforme a seguir:  

GABINETE DO PREFEITO:  

002.001.24.131.0002.2.003.3.90.39.00000 – F: 0000010 – FR: 3000000000. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do 
Contrato, a despesa com a execução dos serviços correrá a conta de dotações 
orçamentárias, próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
A Contratada não poderá ceder ou subcontratar parcial ou totalmente a execução 
dos serviços objeto deste Contrato. 
 
 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, bem como das 
obrigações contidas no edital do certame pregão presencial 035/2016, e em todos os 
seu anexos, em especial o anexo I (termo de referência), são obrigações da 
CONTRATADA: 
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I) Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os serviços sejam 
realizados com esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura 
venham a surgir; 
II) Executar com pontualidade os serviços solicitados. 
III) Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias; 
IV) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, 
objeto do presente contrato. 
V) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial 035/2016; em consonância com o 
disposto no Art. 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93. 
VI) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que 
os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
VII) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 
ou legais a que estiver sujeita; 
VIII) Estabelecer, em comum acordo com o CONTRATANTE, formalizado por 
intermédio de aditivo contratual, um mecanismo seguro, eficaz e controlável para 
envio eletrônico de matérias a serem publicadas, incluindo a formatação e o meio de 
suporte a serem utilizados, bem como os prazos de envio e confirmação de 
recepção a serem observados pelas partes, responsabilizando-se integralmente 
pelos seus custos de implantação e operação; 
IX) Indicar um escritório de representação onde poderão ser entregues, nas 
ocasiões excepcionais em que se fizer necessário, requisições escritas de 
publicação, até as 18 (dezoito) horas do primeiro dia útil anterior; 
X) Entregar, na sede do CONTRATANTE, um exemplar do jornal onde tenha sido 
veiculada matéria requisitada por força desse ajuste contratual, até as 12 (doze) 
horas do dia em que ocorrer a publicação ou do primeiro dia útil seguinte, nos casos, 
respectivamente, de ter ela ocorrido em dia útil ou final de semana; 
XI) O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 
 
I) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
II) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através do CHEFE DE 
GABINETE, de acordo com o parágrafo terceiro da cláusula sexta; 
III) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 
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IV) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
V) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento; 
VI) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pela CONTRATADA; 
VII) Não permitir a execução de serviços em desacordo com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA em todo o procedimento licitatório, modalidade 
Pregão Presencial, sob nº 035/2016; 
VIII) Observar para que durante a vigência contratual sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação, bem como sua 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
IX) Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PROIBIÇÕES 
 
É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA:  
I. durante a execução do contrato a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do CONTRATANTE; 
II. de veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE. 
III. a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ÔNUS: 

Todas as despesas decorrentes deste Contrato, inclusive utensílios, aparelhos, 
equipamentos, inclusive de segurança, necessários para a execução dos serviços, 
salários de empregados e de quaisquer outros, ficarão exclusivamente a cargo da 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEITA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS 
PENALIDADES 
 
Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, nos termos do artigo 7º da 
Lei nº 10.520, de 17-07-2002, a CONTRATADA, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
nos casos de:  

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;  
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;  
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;  
f) comportamento inidôneo;  
g) cometimento de fraude fiscal;  
h) fraudar ou falhar a aquisição.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo da sanção prevista no caput desta 
cláusula, e de conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, 
a CONTRATADA que descumprir as condições desse Contrato, garantida a prévia 
defesa, ficarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) multa de mora; 
b) pela inadimplência total ou parcial, as licitantes ficarão sujeitas às seguintes 
sanções: 

I advertência; 
II multa indenizatória de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total da adjudicação, a juízo da Administração; 
III suspensão temporária de participação em licitações com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos, na forma do inciso III, 
art.87 da Lei.8.666.93; 
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma 
do inciso IV, art.87 da Lei.8.666.93. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa moratória será cobrada da adjudicatária pelo 
atraso injustificado no cumprimento da obrigação a que se vinculou. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa moratória acima mencionada será de 0,6% por 
dia de atraso, calculada sobre o valor do item em atraso, até o limite de 10%. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades descritas nos incisos III e IV, do 
PARÁGRAFO PRIMEIRO, alínea b, após aplicadas, serão comunicadas por escrito 
às empresas, contanto o fundamento legal da punição,e, serão publicadas no Diário 
Oficial do Estado do ES e da União. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - As multas serão descontadas de pagamentos devidos pela 
Administração ou depositadas no Banco Banestes S/A e comprovadas perante a 
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções são independentes e a aplicação de uma não 
exclui a das outras. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A critério do CONTRATANTE, poderão ser suspensas as 
penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na execução dos serviços for 
devidamente justificado pela CONTRATADA, por escrito, no prazo máximo ate 5 
(cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pelo CONTRATANTE, que fixará novo 
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a 
CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da 
Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no 
Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90. 
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PARÁGRAFO NONO - Se discordar das penalidades que porventura lhe 
tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito 
suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido à respectiva 
notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias 
úteis a contar do recebimento da notificação. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - O CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA, nos 
casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, tais como erro de 
execução; demora na execução, garantida prévia defesa, ficará a CONTRATADA 
sujeita as penalidades previstas na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 
8.666/93 na forma a seguir: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - São motivos para a rescisão do presente Contrato: 
I o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; ou o 
cumprimento irregular respectivo; 
II - a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; o atraso 
injustificado no início do serviço; ou a paralisação do serviço, sem justa causa e 
prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
III - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação  
IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
V - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § Io 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 
VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; a dissolução da 
sociedade ou o falecimento do contratado; ou a alteração social ou a modificação 
da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do 
contrato; 
VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado a CONTRATADA e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 
VIII - a supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento dos materiais 
contratados, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § Io do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 
 
IX - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
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indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 
seja normalizada a situação; 
X - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 
XII- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis;  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a VII e XI do parágrafo anterior; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
III - judicial, nos termos da legislação; 
a) a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO 
 
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que, a critério do CONTRATANTE, sejam necessárias, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, 
ressalvadas as supressões resultantes de acordo celebrado entre o 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ressalvados os 
casos de supressões estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme 
previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as 
disposições da Legislação constante do preâmbulo deste instrumento, regulado 
pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos Contratos e disposições de direito privado, na forma preconizada 
pelo art. 54 combinado com o inciso XII, do art. 55, da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 035/2016, cuja realização 
decorre da autorização do Senhor Prefeito Municipal, constante do Processo nº 
002436/2016. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Consideram-se integrantes do presente instrumento 
contratual, os termos do Edital do Pregão nº 035/2016 e seus anexos, a proposta da 
CONTRATADA, datada de 23/06/2016, no que couber, e demais documentos 
pertinentes, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO AMPARO LEGAL 
 
A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 
035/2016, conforme previsto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no 
Decreto n° 1063, de 22 de janeiro de 2010. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca 
de Santa Teresa-ES, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 
 

São Roque do Canaã/ES, 1º de Julho de 2016. 
 

 
 
 
___________________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
PREFEITO MUNICIPAL 
MARCOS GERALDO GUERRA 
CONTRATANTE  
 
 
 
___________________________________ 
S/A A GAZETA  
ADINALTE JOÃO BELTRAME 
CONTRATADA 
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Testemunhas: 
 
 
_________________________________ 
NOME: FRANCISCO CORREA JUNIOR 
CPF: 014.685.676-75 
 
 
 
_____________________________ 

ROZALINA DUMER DOS SANTOS 
CPF: 576.442.097-00 


