
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES E A EMPRESA JORNALÍSTICA 
O FATO LTDA 

 

  

Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
JABORÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 07.733.746/0001-
53, com sede na Rua da Cidadania, n° 121, Bairro Centro na cidade de Jaborá, SC, telefone 
n° (49) 3526-1359, neste ato representada pelo seu presidente, o Sr. SERGIO VALDIR 
MULLER, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade registrada sob o n. 
1.885.528 e inscrito no CPF sob n. 690.877.769-34, residente e domiciliado no Município 
de Jaborá/SC, doravante denominada de CONTRATANTE e a EMPRESA 
JORNALÍSTICA O FATO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
Nº 19.752.004/0001-54, com sede na Rua Santa Catarina, nº 215, Bairro Regina na cidade 
de Catanduvas, SC, telefone nº (49) 3525-1532, neste ato representada por sua sócia 
administradora, NEUSA D AVILA, brasileira, solteira, jornalista, portadora da Carteira de 
Identidade nº. 5.434.470-8 SSP/SC e CPF nº 837.190.839-34, residente e domiciliada na 
Rua Santa Catarina, nº. 215, Bairro Regina, na cidade de Catanduvas/SC doravante 
denominada CONTRATADA, ajustam entre si a presente contratação, conforme as 
cláusulas abaixo estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
Os serviços acertados neste instrumento consistirão em: redação e publicidade de matérias 
de assessoria de imprensa a serem prestados, incluindo a realização dos seguintes serviços 
adicionais: elaboração e envio de releases e/ou sugestões de pautas aos meios de 
comunicação e contatos telefônicos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
O presente contrato terá vigência de 03 de Agosto de 2021 até 31 de Dezembro de 2021, 
podendo ser prorrogado por conveniência das partes, conforme disposição legal. 



 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços objeto do presente a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total de R$ 4.000,00 (Quatro mil Reais), parcelados em 05 
parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) cada uma, com 
vencimento no último dia útil de cada mês. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta do orçamento da Câmara 
Municipal de Vereadores, aprovado através da Lei n° 1.676/2020, de 30 de novembro de 
2020, na seguinte classificação: 
Órgão/Unidade: 01.01 / Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá 
Proj/Ativ: 01.031.0100.2.001 / Manutenção das Atividades Legislativas 
Modalidade: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0100 / Aplicações Diretas 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à 
realização dos serviços, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução 
dos mesmos, bem como os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente 
contrato de assessoria de imprensa.  
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a utilizar técnicas condizentes 
com os serviços de assessoria de imprensa a serem prestados, efetuando todos os esforços 
para a sua consecução, empregando todo o seu corpo técnico para a realização de pesquisa 
e desenvolvimento na área assessorada, bem como para a solução e prevenção de eventuais 
problemas, nomeando um responsável para a administração das atividades.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
É facultado às partes promover o distrato do presente Contrato, a qualquer tempo, por 
mútuo consentimento, ou a resilição unilateral por iniciativa de qualquer delas, mediante 
notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, restando para cada 
qual tão somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à 
notificação.  



CLÁUSULA SÉTIMA – Salvo expressa autorização da CONTRATANTE, não poderá a 
CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o 
risco de ocorrer a rescisão imediata. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as partes, 
deverá ser objeto de termo aditivo ao instrumento original.  
 
CLÁUSULA NONA – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 
CONTRATO, as partes elegem o Foro da Comarca de Catanduvas/SC.        
 
E, por estarem de acordo, lavra-se o presente termo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produza os devidos efeitos, assinado na presença das testemunhas 
abaixo nomeadas. 
 

Jaborá/SC, 03 de Agosto de 2021. 

 

 

 
                 Sergio Valdir Muller                                                 Neusa D Avila       

 Presidente da Câmara de Vereadores               Empresa Jornalística O Fato Ltda  
 

Testemunhas: 

 

 
Rita de Cássia Pelisser Toigo                                 Jovani Pedro Toniello 
CPF: 016.749.389-26                                  CPF: 034.271.599-22 

 
 
 

Gabriela Miotto Varisa 
Assessora Jurídica 
OAB/SC 34.500 


