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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2022 

 

 

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

SAUDADES SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 

02.501.128/0001-64 com sede na Av. Independência nº. 320, Centro, neste Município 

de Saudades e Comarca de Pinhalzinho SC, neste ato representada 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 EDITORA POLO FOZ EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Manoel Klauck, nº 122, centro, no 

Município de São Carlos SC e Comarca de São Carlos SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 

81.854.044/0001-80, neste ato representado pelo Senhor Cesar Luiz Simon, de ora em 

diante denominado de Contratado, contratam o presente nos termos das cláusulas 

seguintes: 

 

Cláusula Primeira – Do Objeto – Constitui objeto do presente contrato a produção e 

apresentação de matéria e publicação de atos administrativos e oficiais do Poder 

Legislativo, avisos, convocações das Sessões e comunicados, por jornal impresso, ou 

seja, de forma jornalística impressa com edições semanais. 

 

Cláusula Segunda – Do Prazo - A presente contratação vigorará de 01/02/2022 à 

31/12/2022.  

 

Cláusula Terceira – Do Preço e do Pagamento - O Contratante pagará pela prestação 

dos serviços ora contratados a importância de R$ 1.300,00 (Mil e trezentos reais) por 

mês, depositados em conta corrente bancária específica ou cheque nominal a empresa 

do contratante até o décimo dia do mês subseqüente ao da prestação do serviço objeto 

do presente contrato. O valor total do presente contrato é de R$ 14.300,00 (Quatorze 

Mil e Trezentos Reais). 

 

Cláusula Quarta – Da Liquidação - Para efeitos de pagamento, o contratante 

apresentará nota fiscal e comprovante da divulgação das matérias. 

 

Cláusula Quinta – Da Rescisão - O presente instrumento contratual poderá ser 

rescindido por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo o contratado 

somente o valor dos serviços já executados, não lhe sendo devido qualquer outro valor a 

título de indenização ou a qualquer outros títulos, presente ou futuramente. 

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária - As despesas decorrentes do objeto do 

presente contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

3.3.90.39.90.00.00 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. 

 

Cláusula Sétima – Da sucessão - Os direitos e obrigações do presente instrumento 

transferem-se a herdeiros e sucessores na forma da Lei. 
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Cláusula Oitava – Do Foro -     As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro 

da comarca de Pinhalzinho - SC para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda 

deste presente contrato. 

 

                   E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

perante duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Câmara Mun.Vereadores Saudades                          Editora Polo Foz Eireli 

               Jones Mohr                                   Cesar Luiz Simon 

                  Presidente                                                             Procurador  

 

 

 

 

 

Testemunhas.:____________________________________ 

                      Bruna Persch 087.938.709-22 

                                 

 

        

                       ____________________________________ 

     Roseli Beatriz Kuhn 946.573.949-91 

    
 

 

 


