
 
 

TERMO DE CONTRATO  
 

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

VIGÊNCIA: DE 04 DE OUTUBRO DE 2004 A 31 DE DEZEMBRO DE 2004 
 
 
  O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, 538, devidamente 
inscrito no CNPJ sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor ROSALINO MORESCO, brasileiro, casado, portador 
do CPF nº 134494000-53, residente e domiciliado em Coronel Pilar, a partir de 
agora denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa 
FOLHA DE TEUTÔNIA – GRÁFICA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA.,pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na rua Major Bandeira,333 – Bairro 
Languirú, Teutônia, RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 90.240.235/0001-43, 
neste ato representada pelo Sr. Nardi Bloemker, brasileiro, casado, portador do 
CPF nº266.727.310-91, residente e domiciliado na rua Guilherme Brust, 080, 
Bairro Languirú – Teutônia, RS, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, de 
acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato, corresponde à 
execução, por parte da CONTRATADA, dos seguintes serviços: 
 
 I – executar a divulgação dos atos de caráter oficial do Poder 
Executivo Municipal, divulgação de notícias de interesse público e de caráter 
cultural, mediante a publicação em duas edições semanais de até ½ página do 
Jornal Folha Popular. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Pelos serviços prestados, a Contratada receberá até 
o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencimento, mediante comprovante, a 
importância correspondente a R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais) 
mensais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O presente contrato terá vigência pelo período de 
até 31 de dezembro de 2004. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer 
momento, por quaisquer uma das partes, desde que seja feito o comunicado 
com antecedência de 30 dias pela parte interessada. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - Independentemente das sanções penais cabíveis, da 
indenização por perdas e danos, e da possibilidade de rescisão, a 
administração, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, na forma do 
art. 87 da lei régia, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não 
com outras previstas no mesmo diploma legal: 
 
a) advertência; 
 
b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato; 
 
c) multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na execução dos 
serviços; 
 
CLÁUSULA SEXTA - Os recursos necessários para atender às despesas 
decorrentes desta contratação, estão alocados no Orçamento Geral do 
CONTRATANTE, na seguinte rubrica orçamentária:  
 
ÓRGÃO 03 – SEC ADMINISTRACAO PINANC E PLANEJ  
Atividade 2036 – Mant. Ativ. Sec. Adm, Finac. e Planejamento 
3.3.90.39.13.00 – Serv. De Public, Propag, e Promoção Instit. (315) 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - A comunicação entre as partes será escrita quando 
necessária.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - Para dirimir as dúvidas e controvérsias emergentes 
deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Garibaldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   E, por considerarem o presente instrumento de contrato, 
conforme, subscrevem-no na presença e juntamente com 02 (duas) 
testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, forma e valor. 
 
 
     CORONEL PILAR, em 04 de outubro de 2004. 
 
 
 
                          _____________________________ 
                                     ROSALINO MORESCO 
                                                              PREFEITO MUNICIPAL 
                                                                   CONTRATANTE 

 
 
 
                             ____________________________ 
               FOLHA DE TEUTÔNIA – GRÁFICA E  
                                                     EDITORA JORNALÍSTICA LTDA. 
                                                                NARDI BLOEMKER                                             
          CONTRATADA 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
________________________ 
 
 
________________________ 
 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
De acordo. 
 
 
Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 


