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CONTRATO nº 008/2021 
 
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ E A EMPRESA FOLHA DE PIRAJU 

LTDA- ME, OBJETIVANDO: PUBLICAÇÕES GERAIS. 

  Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços que 
entre si fazem as partes, de um lado, a Câmara Municipal de Sarutaiá, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 49.886.195/0001-08, com sede na cidade 
de Sarutaiá /SP, sito à Praça Adolfo Ramos da Silva nº51- CEP, 18840-000, neste ato 
representada por Sr. Presidente, Jessé Aparecido Lisboa brasileiro, casado, portador 
da Cédula de identidade RG nº 33.037.420-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 
335.902.568-77, residente e domiciliado na Rua Tomaz Lucente, nº 181, nesta cidade 
de Sarutaiá/SP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado a EMPRESA JORNAL FOLHA DE PIRAJU LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 
54.706.742/0001-66, com sede na Rua Carlos de Campos, nº 177 na cidade de Piraju, 
neste ato  representada por seu sócio administrador, Senhor José Eloi Soares Caputo 
doravante simplesmente denominada CONTRATADA, tem entre si, justos  e avençado 
o presente contrato mediante as cláusulas e  condições a seguir enumeradas de 
prestação de serviços especializados, que se comprometam a cumprir,nas  clausulas 
e condições  seguintes; 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
 
  Prestar serviços com Publicação de Atos Oficias (aqueles que tem 

exigência para que tenham efeitos jurídicos legais), Matérias do interesse da Câmara 

Municipal, Atos Institucionais, Eventos, Acompanhamentos e divulgação de todas as 

sessões legislativas da Câmara em Jornal de circulação Semanal e distribuição de 50 

(Cinquenta) exemplares semanais., pelo período de 12 meses, conforme detalhado 

não Processo de Licitação nº13/2021, dispensa de licitação nº 12/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA 

  O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de doze 
meses, a partir da assinatura deste, podendo ser prorrogado por igual período, nos 
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR DO CONTRATO. 
 
  O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 
6.180,00(Seis Mil Cento e Oitenta Reais), daqui por diante denominado “VALOR 
CONTRATUAL”. 
  No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 
relativos à prestação dos serviços objetos do contrato, bem como todos os encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou 
quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em 
razão da prestação dos serviços. 
  Os pagamentos devidos serão efetuados por meio de cheques, e/ou 
deposito em conta corrente no Banco, em nome da Contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ 
Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 – Tel-Fax  ( 014) 387-1161- CEP:18.840-000       

CNPJ nº 49.886.195/0001-08   Sarutaiá – Estado de São Paulo 
 

 
  As publicações dos atos administrativos serão feitas conforme 
solicitação da Câmara Municipal de Sarutaiá. 
  Os arquivos enviados com extensão “doc ou Docx” deverão ser 
editados e publicados com fonte Arial, tamanho mínimo de 09; os atos 
administrativos deverão ser publicados em caderno próprio; A Câmara 
Municipal de Sarutaiá enviará os atos administrativos via e-mail ou serão 
entregues pessoalmente; 
  Quanto enviados via e-mail a contratada deverá enviar a confirmação 
de recebimento, informando a data da publicação dos atos; 
  A Contratada obriga-se a acompanhar (pessoalmente) as sessões 
legislativas ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Sarutaiá e divulgar, 
em páginas indeterminadas da publicação, com fonte tamanho mínimo 09, de forma 
resumida e imparcial todo o conteúdo das sessões; 
  As sessões ordinárias realizam-se todas as segunda quinta-feira do 
mês. As sessões extraordinárias serão comunicadas no prazo de até 24 horas de 
antecedência; 
  A Contratada deverá fornecer 50 (cinquenta) exemplares 
semanalmente do periódico. 
 
CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO. 
 
  Pela prestação dos serviços constantes da Cláusula 1ª “Do Objeto”, a 
Contratante pagará a Contratada, o valor mensal de R$ 515,00 (Quinhentos e Quinze 
Reais) até o quinto dia útil ao mês subsequente ao da prestação de serviços, mediante 
a apresentação da nota fiscal eletrônica. 
  O preço mensal da prestação de serviços será reajustado anualmente 
pela variação acumulada do índice de preço ao consumidor- IPC da Fipe, acumulados 
nos períodos. 
 
CLÁUSULA SEXTA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 
  As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos 
seguinte dotação orçamentária: 
– Câmara Municipal  
01.031.0001.2001- Manutenção da Câmara 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Serviços de Publicidade Legal 
Saldo da dotação: R$ 5.939,60 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: INADIMPLENCIA E PENALIDADES. 
 
  Pela inexecução total ou parcial do ajuste decorrente do presente 
certame, sujeitar-se-á, a vencedora, as seguintes sanções sem prejuízo das demais 
estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como sem prejuízo 
da responsabilidade civil e penal cabíveis. 
 
1.1 - Advertência; 
1.2 - Multa por qualquer irregularidade na prestação de serviços, descontado da nota 
fiscal fatura, quando do pagamento, conforme abaixo: 
1.2.1 – 5% (cinco por cento) do preço mensal por irregularidade na prestação de 
serviços devidamente apurados ou perdas de prazo legais que não comprometam ou 
causem prejuízo a administração pública. 
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1.2.2- 10% (dez por cento) do valor contratual por reincidências de irregularidades ou 
perda de prazo que causem prejuízo ou comprometem a administração publicação; 
1.2.3 – 10% (dez por cento) do valor da proposta da ME/EPP que, exercendo o direito 
de preferência nos termos do art. 44,§ 2º da Lei complementar nº 123/06, não 
regularizar sem justo motivo a situação fiscal no prazo de 2 (dois) dias uteis a contar 
da comunicação da homologação e adjudicação do objeto para efeito de assinatura do 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RECISÃO. 
 
  A rescisão contratual obedecerá às disposições nos artigos 77ª 80 da 
Lei Federal 8.666/93. 
  Em caso de rescisão do presente contrato por parte da Contratante, não 
caberá à Contratada direito de qualquer indenização, salvo nas hipóteses do artigo 
79,§ 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA: DIREITOS DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
 
  Reconhece a Contratada os direitos da Contratante, em caso de 
rescisão administrativa prevista no inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 
  Convencionam as partes que a Contratada poderá rescindir o contrato 
sempre que houver impedimento técnico que a impossibilite na continuidade da 
prestação do serviço, ficando pactuada que neste caso deverá enviar correspondência 
a CONTRATANTE com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência e sem que haja 
qualquer tipo de encargo ou multa contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORO 
 
  Fica eleito o foro da Comarca de Piraju-SP, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na 
execução do presente contrato. 
 
 

Sarutaiá, em 16 de abril de 2021 
 
 

Jessé Aparecido Lisboa 
Presidente 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Sarutaiá. 
CNPJ: 49.886.195/0001-08 

 
 

PROPRIETÁRIO: JOSÉ ELOI SOARES CAPUTO 
CONTRATADA: JORNAL FOLHA DE PIRAJU LTDA-ME 

CNPJ: 57.706.742/0001-66 
 
 

Testemunhas: 
 
Nome: 
RG: 
Nome: 
RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÇÃO 

PROCESSO OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Sarutaiá 

CONTRATADA- JORNAL FOLHA DE PIRAJU LTDA-ME                                                                                                                       

OBJETO:  Serviços com Publicação de Atos Oficias (aqueles que tem 

exigência para que tenham efeitos jurídicos legais), Matérias do interesse da 

Câmara Municipal, Atos Institucionais, Eventos, Acompanhamentos e 

divulgação de todas as sessões legislativas da Câmara em Jornal de circulação 

Semanal e distribuição de 50 (Cinquenta) exemplares semanais 

Advogado (s): Fabiano Laino Alvares 

                                              Pelo presente TERMO damo-nos NOTIFICADOS 

para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo 

no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se 

for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

                                                    Outrassim, estamos cientes, doravante de 

todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 

aludido processo, serão publicados no diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Sarutaia, 16 de abril de 2021.  

CONTRATANTE- CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ 

 

Jessé Aparecido Lisboa                                                                               

Presidente da Câmara 

    secretaria.camara@sarutaia-sp.com.br 

 

                       CONTRATADA: JORNAL FOLHA DE PIRAJU LTDA-ME 

                       Diretor Proprietário: José Eloi Soares Caputo 

 


