
                             

CONTRATO Nº. 056/2015  ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 

 

 

 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
XINGU, Estado do Rio Grande do Sul, situada à Avenida Emilio Knaak nº.1160, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ 04.207.526/0001-06 

representada por seu prefeito Municipal, GODOFREDO CLAUDIO 
WERKHAUSEN, denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a Empresa 
FELIPE DALCIN - Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

13.801-447/0001-01, sócio proprietário do Site DIÁRIO RS, com sede na Avenida 

Expedicionário, 785, Sarandi – RS, neste ato representada pelo Sócio proprietário 

FELIPE DALCIN, portador da Cédula de Identidade n°. 3078925116, CPF n°. 

013.768.570-06, residente e domiciliado na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, 407, 

centro, de Nova Boa Vista-RS, neste ato denominado CONTRATADA, tem justo e 

acertado entre si, as cláusulas e condições que seguem: 

 

Cláusula Primeira: Obrigações da Contratada 
 

A Contratada compromete-se a oferecer um espaço dentro do site 

www.diariors.com.br  onde a CONTRATANTE poderá divulgar notícias e tudo que 

envolve a seara relativa a Prefeitura Municipal de Novo Xingu-RS. A 

CONTRATADA poderá fazer qualquer alteração que achar necessária dentro do Site, 

não sendo necessária esta comunicar à CONTRATANTE previamente. 

 

 Oferecer um Site no padrão Web atual, manter o Site online 24 horas por dia, 

salvo algum problema com o servidor de hospedagem, que não depende única e 

exclusivamente da CONTRATADA ou algum tipo de alteração no Layourt do Site. 

 

 Disponibilizar à CONTRATANTE a veiculação de notícias e afins no que tange 

as informações do estabelecimento, bem como veicular mídias impressas ou virtuais 

baseadas nessa parceria, porém, a CONTRATADA resguarda para si o direito de fechar 

mais parcerias com outras pessoas, sendo elas físicas ou jurídicas, não sendo deste 

ramo. 

  

Cláusula Segunda: Obrigações da Contratante 
  
 Não publicar nenhum tipo de notícia, mensagem, texto coluna, imagem ou 

demais itens áudio visuais que possam denegrir a imagem da CONTRATADA ou de 

qualquer pessoa, sendo ela física ou jurídica. 

 



 Prezar pelo bom funcionamento do Site, não apagando nem alterando notícias, 

postadas, imagens, ou demais itens áudio visuais postadas por outros usuários ou 

colunistas do Site. 

 

 A CONTRATANTE não poderá modificar o Layout do Site, nem fazer qualquer 

outro tipo de alteração. 

 

 

Cláusula Terceira: Do Valor 
 
 Fica a CONTRATANTE responsável por pagar o valor de R$ 150,00 mensais 

para dispor do Marketing do Site. O pagamento deverá ser feito até o 10º dia de cada 

mês, face envio de boleto pela CONTRATADA. 

 

Cláusula Quarta: Da Vigência 
 
O presente contrato terá seu inicio no dia 01 de junho de 2015 e seu término no dia 31 

de dezembro de 2015. 

 

Cláusula Quinta: Do Pagamento 
 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 10° dia útil do mês subseqüente ao 

das publicações, mediante apresentação de nota fiscal, lançados em dotação 

orçamentária própria do contratante; 

 

Cláusula Sexta:  Dos Encargos Trabalhistas 
 
A Contratada arcará com todas as despesas provenientes dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato; 

 

Cláusula Sétima: Das Observações 
 
A CONTRATADA poderá publicar todo e qualquer tipo de notícia, desde que essa não 

denigra a imagem da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA resguarda para si o direito de fechar parcerias com demais 

empresas. Pessoas Físicas  ou Jurídicas. 

O presente Termo do Contrato tem validade somente com este Site 

(www.diariors.com.br) . 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cláusula Oitava: Do Fórum 
 
As partes elegem o Fórum da Comarca de Constantina, RS, para dirimir dúvida a 

respeito do presente contrato. 

 

Fica assegurada a rescisão de contrato entre as partes com comunicação prévia de 30 

dias. 

 

Em caso de inexecução dos serviços contratados a contratante poderá rescindir o 

contrato aplicando o disposto no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 

 

E, por estarem juntos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias, de igual teor e 

forma, para os efeitos legais. 

 

 

 

Novo Xingu, RS, 01 de junho de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                        Felipe Dalcin 
Prefeito Municipal                                                      Sócio Proprietário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


