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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2022 

 

Que entre si celebram, de um lado a Câmara Municipal de Vereadores de 

SAUDADES SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. 

Independência nº. 320, Centro, neste Município de Saudades e Comarca de Pinhalzinho 

SC, neste ato representado por seu Presidente Senhor Jones Mohr, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 3.420.068-1, residente e domiciliado nesta Cidade de Saudades SC, 

de ora em diante denominado de Contratante, e de outro lado a Empresa EUCLIDES 

ANDRE MAYER 04824521963, Microempreendedor Individual, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº 44.834.770/0001-01, estabelecida à Rua Ipes, nº 34, Belvedere, na cidade de 

Saudades, SC, sendo o titular brasileiro, casado, microempresário, portador do RG nº 

4.815.145 e inscrito no CPF sob nº 048.245.219-63, de ora em diante denominado de 

Contratado, contratam o presente nos termos das cláusulas seguintes: 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO: ASSESSORIA 

DE IMPRENSA E ASSESSORIA E MONITORAMENTO NA TRANSMISSÃO 

DAS SESSÕES DA CÂMARA NAS REDES SOCIAIS, ENVOLVENDO AS 

SEGUINTES ATIVIDADES:  

I – redigir, condensar, titular, interpretar, corrigir ou coordenar matéria 

jornalística referente a câmara de vereadores a ser divulgada ao público externo; 

II – planejar, organizar, dirigir e eventualmente executa serviços de jornalismo, 

como os de ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada ao público 

externo; 

III – coletar notícias ou informações no âmbito Municipal e prepara-las para a 

divulgação ao público externo; 

IV – apoiar os vereadores seu relacionamento com qualquer veículo de 

comunicação; 

V – coordenar a página de internet e redes sociais (facebook e instagram) da 

câmara de vereadores, atualizando-a permanentemente; 

VI – manter um sistema de arquivamento dos elementos usados para a confecção 

do material informativo, tanto divulgado como recebido; 

VII – atuar, emprestar apoio aos vereadores por ocasião de atos e solenidades 

públicas; 

VIII – manter-se atualizado sobre notícias, temas, assuntos ou outras divulgações 

que interessam à Câmara de Vereadores; 

IX – registrar, fotograficamente, os acontecimentos e eventos que envolvam a 

Câmara de Vereadores e seus vereadores; 

X – Realizar a gravação das sessões da Câmara de Vereadores e transmitir via 

facebook ou outro meio. 
DATA DO VENCIMENTO: 31/12/2022 

VALOR TOTAL: R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais.) 

IRRF: isento 

VALOR LÍQUIDO: R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais.) 

 

 

CONDIÇÕES 
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1. É objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE 

CONTRATO: ASSESSORIA DE IMPRENSA E ASSESSORIA E 

MONITORAMENTO NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA NAS 

REDES SOCIAIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES:  

I – redigir, condensar, titular, interpretar, corrigir ou coordenar matéria 

jornalística referente a câmara de vereadores a ser divulgada ao público externo; 

II – planejar, organizar, dirigir e eventualmente executa serviços de jornalismo, 

como os de ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada ao público 

externo; 

III – coletar notícias ou informações no âmbito Municipal e prepara-las para a 

divulgação ao público externo; 

IV – apoiar os vereadores seu relacionamento com qualquer veículo de 

comunicação; 

V – coordenar a página de internet e redes sociais (facebook e instagram) da 

câmara de vereadores, atualizando-a permanentemente; 

VI – manter um sistema de arquivamento dos elementos usados para a confecção 

do material informativo, tanto divulgado como recebido; 

VII – atuar, emprestar apoio aos vereadores por ocasião de atos e solenidades 

públicas; 

VIII – manter-se atualizado sobre notícias, temas, assuntos ou outras divulgações 

que interessam à Câmara de Vereadores; 

IX – registrar, fotograficamente, os acontecimentos e eventos que envolvam a 

Câmara de Vereadores e seus vereadores; 

X – Realizar a gravação das sessões da Câmara de Vereadores e transmitir via 

facebook ou outro meio. 
A ser prestado a CONTRATANTE pela CONTRATADA, no período de fevereiro de 

2022 até 31 de dezembro de 2022. 

 

2. Por prestação de serviço de assessoria de imprensa, compreendem-se as seguintes 

ações: projetos e assessorias, planejamento de mídia, elaboração e envio de releases, 

contatos telefônicos, visitas às redações e acompanhamentos de entrevistas, com 

registros fotográficos em eventos. 

 

3. Por prestação de serviço de assessoria e monitoramento na transmissão das sessões 

compreende:  

Monitorar o equipamento de transmissão de vídeo HD, bem como dar suporte para sua 

funcionalidade.  

 

 

4. A remuneração da prestação de serviço será de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais 

reais) a serem pagos em 11 (onze) parcelas mensais iguais e sucessivas de R$ 1.100,00 

reais cada parcela, com vencimento até o décimo dia do mês subsequente mediante 

entrega do relatório mensal, cujo valor em eventual renovação ficará reajustado pelo 

INPC do período.  
 

5. CONTRATANTE e CONTRATADA devem estar de pleno acordo quanto ao efetivo 

serviço prestado, da prestação de assessoria de imprensa, que deverá ser materializado 

através de relatórios mensais. 
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6. Qualquer outro tipo de ação terá que ser negociado à parte entre CONTRATADA e 

CONTRATANTE e deve ser inscrito no verso deste contrato, como termo aditivo. 

 

7. Fica acertado o Foro da Comarca de Pinhalzinho, SC, para dirimir quaisquer dúvidas. 

 

8. As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 3.3.90.39.99.00.00 da seguinte atividade consignada no 

orçamento da Câmara Municipal de Vereadores para o exercício 2022: 

01.031.0101.2.001.000 Manutenção das atividades legislativas. 

  

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos. 

 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Saudades - SC, 01 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Câmara Mun. Vereadores Saudades              Euclides Andre Mayer 

              Jones Mohr                                    Proprietário 

                 Presidente                                                         

 

 

 

Testemunhas.:____________________________________ 

            Bruna Persch 087.938.709-22 

                                 

 

        

                         ____________________________________ 

Roseli Beatriz Kuhn 946.573.949-91 
 


