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CONTRATO Nº 0185/2016 

 

Pelo presente instrumento, entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 16.886871/0001-94, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

rua Tabelião Andrade, 205 Centro, Município de Itamarandiba/MG, neste ato representado pelo seu 

Prefeito Municipal ERILDO DO ESPIRITO SANTO GOMES, doravante designado(a) 

CONTRATANTE, e, do outro, a empresa HOJE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS LTDA – EPP, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. 15.086.825/0001-48, com sede na Rua da Bahia, 1.148 sala 1318 

Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representada por sua representante legal, Sra. 

Lídia Soares Costa, portadora do CPF 105.402.416-28, doravante denominada CONTRATADA, 

em conformidade com o Processo Licitatório nº 0116/2016, modalidade de Carta Convite n.º 

0004/2016 e os termos da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, o presente Contrato Administrativo, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de publicação de editais e atos oficiais 

do município de Itamarandiba, a saber:  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO V. Unit V. Total 

1 400 CM/COLUN

A 80MM 

PUBLICAÇÃO NO “DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO” 

 65,00 26000,00 

2 600 CM/COLUN

A/40MM 

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS.  

45,00 27000,00 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 53.000,00 

 

 

Por ter sido a CONTRATADA vitoriosa da Licitação sob a modalidade de Carta Convite nº 

0004/2016, que passa a fazer parte integrante deste Instrumento, com todos os seus elementos, 

inclusive a proposta da CONTRATADA, independente de transcrição.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

De acordo com a proposta vencedora da Licitação Carta Convite nº 0004/2016, o custo do 

cm/coluna publicado será de conformidade o quadro detalhado abaixo, sendo o pagamento efetuado 

mensalmente. 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO V. Unit V. Total 

1 400 CM/COLUN

A 80MM 

PUBLICAÇÃO NO “DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO” 

 65,00 26000,00 

2 600 CM/COLUN

A/40MM 

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS.  

45,00 27000,00 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 53.000,00 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

São encargos da CONTRATADA, além de outros assumidos neste Contrato: 

Executar os serviços propostos, assumindo inteira responsabilidade pelos mesmos. 

Responsabilizar-se pelo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
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obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 

por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente 

contrato. 

As matérias serão enviados por e-mail indicado pela empresa vencedora, na fonte, tamanho e 

espaçamento exigido pela mesma. 

As matérias enviadas até as 13:00 horas deverão, obrigatoriamente, serem publicadas na edição do 

dia seguinte. 

A CONTRATDA deverá enviar para a CONTRATANTE 02 (duas) vias originais da página onde 

sair publicado o ato,  juntamente com a Nota Fiscal Fatura. 

Será rescindido o termo de contrato quando a empresa vencedora não publicar as matérias na forma 

e critérios estabelecidos. 

Na Nota Fiscal deverá ser especificada a quantidade de cm/coluna publicado, a qual será 

devidamente conferida com a publicação original. Havendo divergência da quantidade de 

cm/coluna entre a Nota Fiscal e a Publicação original, a Nota Fiscal deverá ser corrigida, 

prevalecendo sempre a quantidade de cm/coluna constante da publicação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 

São encargos da CONTRATANTE, além de outros assumidos: 

Manter a regularidade da prestação dos serviços, fiscalizando a execução dos mesmos, além de 

manter pontualmente os pagamentos pelos serviços prestados. 

Proporcionar todas as facilidades ao bom andamento dos serviços. 

Enviar as matérias para publicação exclusivamente através de e-mail. 

 

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE  

Os preços constantes do presente contrato não serão reajustados durante o período de vigência, 

salvo na hipótese de haver renovação contratual, ficando nesta hipótese assegurado o equilíbrio 

econômico-financeiro do que é acordado, com base no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, através de celebração de Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços, objeto do presente contrato correrão à conta 

das dotações orçamentárias Nº: 

0501.0412200022.012.33903900000 – ficha 00082 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

Este contrato terá sua vigência até o dia 31 de dezembro de 2.016, podendo ser prorrogado nos 

termos do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará inadimplência da 

CONTRATADA, sujeitando-a as penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 

direito de licitar e contratar com o poder público, além da declaração de Inidoneidade, conforme 

previstos nos Art. 86/88 da Lei nº 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para a 

aplicação das sanções criminais constante nos Art. 89 a 99 da referida lei, salvo a superveniência de 

motivo comprovado de força maior, desde que aceita pela CONTRATANTE. 

 

 

 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA 
                    ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                 Rua Tabelião Andrade, 205 Centro Itamarandiba/MG CEP 39.670-000   -    CNPJ – 16.886.871/0001-94 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG – CNPJ 16.886.871/0001-94 – Insc. Est: Isenta  

FONE/FAX: 38-3521.3172 – E-mail: licitação@itamarandiba.mg.gov.br – Visite nosso site: www.itamarandiba.mg.gov.br  

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificações ou 

interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77 e 78, na 

forma do artigo 79, da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR DO CONTRATO 

Dá-se ao presente contrato o valor total estimado de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO ADITIVO 

Serão incorporados neste contrato, mediante termos aditivos, todas e quaisquer modificações que 

venham a ser necessárias no entender da CONTRATANTE e durante a sua vigência, decorrentes de 

alterações, especificações, prazos ou normas gerais de serviços.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

O presente contrato rege-se pelas disposições pertinentes à matéria, especialmente pela Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO FORO 

As partes elegem de comum acordo, o foro da Comarca da Cidade de Itamarandiba/MG, como 

único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas provenientes do presente Contrato, 

com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

Estando assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03(três) vias de 

igual teor e forma, para os mesmos fins, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas, sendo 

todas as laudas rubricadas pelas partes.  

 

 

Itamarandiba, 22 de julho de 2016 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA – MG 

ERILDO DO ESPIRITO SANTO GOMES 

PREFEITO MUNICIPAL 

PELA CONTRATANTE 

 

____________________________________________________________________ 

HOJE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS LTDA – ME  

CNPJ: 15.086.825/0001-48 

LIDIA SOARES COSTA 

CPF: 105.402.416-28 

 


