
CONTRATO nº.028  DE AQUISIÇÃO DE JORNAL PEDAGÓGICO 

 

 

 Que entre realizam, de um lado a empresa EDUCMANIA LTDA – ME, sob CNPJ nº. 

11.771.330/0001-05 com endereço na Avenida Luiz Milani nº.558, sala 303, bairro Centro, cidade 

de Frederico Westphalen, RS, CEP 98400-000, doravante denominado de CONTRATADA neste 

ato representado pela representante legal  Sra. MÁRCIA REGINA BALLEN FORTES, brasileira, 

casada, comerciaria, residente e domiciliada na Avenida Luiz Milani nº.558, apto 303, bairro Cen-

tro, cidade de Frederico Westphalen, RS, CEP 98400-000, portadora da Cédula de Identidade RG 

nº. 7063320134, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº. 685.632.480-49. 

 E de outro lado a PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOVO XINGU - RS  doravante deno-

minada de CONTRATANTE sob CNPJ nº.  04.207.526/0001-06, com endereço na Avenida Emi-

lho Knaak, 1311, bairro Centro, cidade de Novo Xingu, RS, CEP 99.687-000. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 

  

 O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

contratado, descrito na cláusula segunda, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, legislação pertinente, Direito Público, assim como pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras das obrigações e responsabilidades das partes. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

 O objeto do presente contrato é o fornecimento de 40 (quarenta) exemplares mensais do 

Jornal “EDUCMANIA”, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, para utilização nas escolas da 

rede municipal de ensino do município de NOVO XINGU. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 Deverão ser entregues junto a Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura Munici-

pal, 20 exemplares do jornal pedagógico, até o 05º (quinto) dia útil e mais 20 exemplares do jornal 

pedagógico, até o 18º (décimo oitavo) dia útil do referido mês. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

  

 A CONTRATADA para execução do objeto da Cláusula Segunda receberá mensalmente o 

valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Para o qual emitirá uma Nota Fiscal no primeiro dia útil da se-

gunda quinzena de cada mês. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

 Os pagamentos oriundos do presente contrato deverão ser efetuados mediante a entrega 

do material (jornais) juntamente com a nota fiscal e boleto Bancário com vencimento a ser fixado 

pelo contratante.  

Vencimento: Dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da Nota Fiscal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

 Os valores contratados, constantes na cláusula quarta do presente documento não sofre-

rão nenhum tipo de reajuste durante o prazo de vigência. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

 

 O presente contrato terá vigência no período de Março de 2013 a Dezembro de 2013, ex-

tinguindo-se ao final do prazo de vigência. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

 1 – Das obrigações e responsabilidades: 

 Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

 I – Efetuar o pagamento ajustado; 

 II – Pela  fiscalização e acompanhamento dos serviços; 

 

 Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

 I – Pela  entrega do jornal impresso nos dias combinados.  

 II – Prestar  os serviços na forma ajustada. 
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CLÁUSULA  NONA – DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

 I – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão con-

tratual ou alteração que são previstas na lei federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 II – Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consen-

timento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

  

 Este contrato poderá ser rescindido: 

 II – Por  ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Fe-

deral 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 II – Por  mútuo acordo entre as partes, não lhe sendo devido outro a título de indenização 

ou qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento para 

ambas as partes. 

 III – Mediante  comunicação por escrito com 30(trinta) dias de antecedência, por qualquer 

das partes. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

 O não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos legais, sofre-

rá as seguintes penalidades: 

 I – Multa de 0,25% sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto con-

tratado, salvo justificativa aceitas por ambas as partes; 

 II – Fica ajustado entre as partes contratantes que a falta de cumprimento do que aqui 

avençarem, a parte faltosa pagará a inocente uma multa de 10% (dez por cento) do valor global 

deste contrato, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 I – O presente contrato é pelo regime de prestação de serviços, descaracterizando-se 

qualquer vínculo empregatício, entre a Prefeitura Municipal e a CONTRATADA, sendo as despe-

sas com pessoal, encargos, deslocamentos, estadia e demais despesas de impostos de respon-

sabilidade da CONTRATADA. 
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 III – Os casos omissos a este contrato serão tratados de acordo ao estabelecimento na Lei 

Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 III – Para dirimir quaisquer questões decorrente da execução do presente objeto contratual 

que não possam ser dirimidos pela intermediação Administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de 

Frederico Westphalen - RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 

apresente. 

 

 E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemu-

nhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 

  

 Frederico Westphalen - RS, 05 de Março de 2013. 

 

 

 

 

 

____________________             ____________________________________________ 

EDUCMANIA LTDA              PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

MÁRCIA R. B. FORTES     PREFEITO MUNICIPAL 

CONNTRATADA    CONTRATANTE 

      

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª __________________________                           2ª __________________________ 


