
                                              CONTRATO  Nº  004/2022 
 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Rua Sete de Setembro 301, 
inscrita no CNPJ sob o n. 78.501.004/0001-40, representado pelo Presidente da 
Câmara senhor  ANDRELEY ROBSON HABECH, brasileiro, solteiro, portador da 
Carteira de Identidade registrada sob o n. 00004454193, expedida pela Secretaria de 
Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas da Receita Federal sob n. 009.120.829-76, residente e domiciliado no 
Município de Ponte Serrada - Estado de Santa Catarina, denominado para este 
instrumento particular simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado à empresa 
PORTAL OESTE MAIS – LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
Nº 15.264.097/0001-17 com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto – 618 - Centro, 
Ponte Serrada-SC., neste ato representada pela Sr: Jhonatan Vinicius Coppini  inscrito 
no CPF Nº 046.347.959-90 RG nº 4.758.125-5 doravante denominada simplesmente 
de CONTRATADA, tem entre si, justo e acertado o presente contrato, mediante 
sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 8.666/93 e às seguintes cláusulas 
contratuais: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  Objeto do Contrato  
1 – Publicação de conteúdo/noticias do legislativo no site da Câmara.  

2 – Envio de conteúdo para os veículos de imprensa da região. 

3 – Disponibilidade para produzir conteúdo extra sessão (pautas, específicas de reuniões 

viagens e conquistas de recursos. 

4 – Coberturas das sessões (fotos e matérias). 

5 – Gerenciamento da página da Câmara no Facebook (publicação de conteúdo) e 

publicação das reuniões no You Tube. 

6 – Operação da TV Câmara nas reuniões Ordinárias e Extraordinárias. 

7 – Gravação esporádica de entrevistas em vídeo.  

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Da vigência 
 
O presente Contrato vigerá de 01 de Março  à  31 de dezembro de 2022. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Do preço e do Pagamento 
 
Pelos serviços a serem prestados, o contratante pagará a contratada a importância de 
R$ 30.000 ,00 ( trinta mil  reais) vencíveis sempre até o último dia útil do mês, a serem 
pagos em 10 ( dez ) parcelas de R$  3.000,00 mensais até o décimo dia do mês 
subseqüente, mediante emissão da Nota Fiscal Eletrônica e a sua entrega no 
Departamento responsável. O período da contratualidade, até 31 de dezembro de 
2022. 
 
 



 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: Da Dotação 
 
As despesas provenientes da execução deste contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária em vigor. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Das Obrigações da Contratada 
 
I – Prestar o serviço a Contratante sempre que solicitado, com eficiência, promovendo 
todas as publicações nos moldes solicitados; 
II – Fornecer informações e/ou esclarecimentos sobre o desenvolvimento das 
atividades, sempre que solicitado pelo Contratante: 
III – Emitir as Notas Fiscais no prazo e nos moldes previstos neste instrumento, bem 
como nos ditames elencados na legislação vigente; 
IV – Cumprir e fazer cumprir as demais cláusulas e condições previstas no presente 
instrumento, bem como na legislação de regência. 
 
CLÁUSULA SEXTA- Das Obrigações do Contratante 
 
I - Cumprir as obrigações econômico-financeiras do presente instrumento; 
II – Enviar a contratada via e-mail todos os documentos a serem publicados no site; 
III – Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas; 
IV – Cumprir as demais cláusulas e condições previstas no presente, bem como o 
exposto na legislação de regência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA- Da inexecução e da Rescisão Contratual 
 
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com o Art. 
77 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das  Penalidades 
 
A Contratada em caso de inadimplência total ou parcial do presente contrato,  estará 
sujeita as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) As demais penalidades previstas no Art. 86 à 89 da Lei nº 8.666/93; 
c) Multa correspondente a 10% ( dez por cento) do valor total do contrato. 
 
§ 1º - Em caso de exagerada repetitividade das faltas ou cometimentos de falta mais 
grave, as penalidades serão de: 

a) Rescisão contratual; 
b) Suspensão do direito de licitar com a Contratante e, conforme o caso ,até a 

declaração de inidoneidade para licitar com a Câmara Municipal. 



 
 

c) Demais sanções previstas no edital licitatório e na legislação de regência. 
 
§ 2º - Por fim, esclarece-se, pela relevância, que a presente contratação justifica-se 
pela obrigatoriedade de a Administração Municipal  das publicidade dos atos por si 
praticados, cumprindo, dessa forma, os princípios básicos da Administração Pública. 
 
CLÁUSULA NONA – Do Foro 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de 
igual forma e teor, na presença de duas testemunhas para que surta os efeitos legais, 
elegendo-se o Foro da Comarca de Ponte Serrada/SC para dirimir eventuais dúvidas. 
 
 
Ponte Serrada – SC., 24 de  Fevereiro  de 2022. 
 
 
 
 
ANDRELEY ROBSON HABECH                                JHONATAN VINICIUS  COPPINI 
Presidente Câmara                                                              Empresa Contratada  
 
 
 


