CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
Estado de Minas Gerais
CONTRATO Nº. 07/2014
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A CÂMARA
MUNICIPAL DE IBIRITÉ – MG E A EMPRESA
INFORJURI SERVIÇOS E INFORMAÇÕES
JURÍDICAS LTDA. – ME., referente ao
Processo Administrativo 40/2014 de Dispensa
de Licitação, Art.24, II, Lei 8666/93,
Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Ibirité – MG, CNPJ no
21.037.718/0001-22, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal de
Ibirité, o Senhor FÁBIO BATISTA DE ARAÚJO, portador do CPF n o 960.370.916-68,
doravante denominada CONTRATANTE e de outro a empresa CONTRATADA:
INFORJURI SERVIÇOS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS LTDA. – ME., com sede à
Rua dos Crisântemos, 323 A, Jardim das Flores – Ibirité.MG., inscrita no CNPJ/MF sob
no 08.668.650/0001-11, neste ato representada pelo sócio WELLINGTON LUIZ
MIRANDA, brasileiro, inscrito no CPF sob no 007.012.696-85, portado da cédula de
identidade no MG-7.054.602 – SSP/MG, doravante denominado CONTRATADA,
mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de
serviços de informações de publicações em Órgãos Oficiais de Imprensa, de Processos
Judiciais e Administrativos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO
O preço global do presente contrato é de R$1.650,00 (Hum mil seiscentos e cinquenta
reais), equivalente a 12 parcelas mensais de R$137,50 (cento e trinta e sete reais e
cinquenta centavos) que será pago à Contratada após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá validade a partir de 01/01/2015, encerrando-se em
31/12/2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
(sessenta) meses, na formas da Lei Federal 8666/93, mediante Termos Aditivos,
permitida apenas a atualização monetária dos valores contratados.
CLÁUSULA QUARTA:

DA RESCISÃO

4.1 - Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, por qualquer das
partes, mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
4.2 - Ocorrerá também a rescisão pela inexecução total ou parcial desde
contrato, em conformidade com o art. 77 da Lei 8666/93.
4.3– A CONTRATADA não poderá atribuir a outros a execução dos serviços ora
contratados, sem prévio consentimento da CONTRATANTE.
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5 - CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, a entrega diária à CONTRATANTE, de
segunda a sexta-feira no horário de 08h00min as 17h00min h os recortes das
informações processuais publicadas no dia anterior, nos órgãos oficiais de imprensa
(Diário Oficial Minas Gerais e Diário Oficial da União).
5.1.1 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza
com pessoal de sua contratação necessária a execução do objeto contratual, inclusive
encargos relativos à legislação trabalhista, previdenciária e quaisquer outros
decorrentes dos serviços constantes do presente contrato;
5.1.2 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos, prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus
empregados ou prepostos, sendo assegurado à Contratante o direito de regresso por
qualquer condenação imputada judicialmente.
5.1.3 – Arcar com todos os tributos Federais, Estaduais e Municipais, que por ventura
incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato.
5.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE, efetuar o pagamento à Contratada no
prazo e forma estipulados neste contrato mediante apresentação de nota fiscal.
4.2.1 - Comunicar com antecedência quaisquer alterações na data ou quantidade dos
serviços prestados por ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovado, impeditivo da execução do contrato.
5.2.2 - Acompanhar a execução do contrato, bem como fiscalizar os serviços
prestados.
6 - CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES
6.1 - No caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, e ainda na
ocorrência de atraso injustificado na sua execução, sujeitar-se-á a CONTRATADA,
garantida a prévia defesa, às penalidades seguintes:
I. advertência;
II. multa;
III. suspensão temporária de participação em licitação promovida pela Câmara
Municipal de Ibirité e de contratar com esta por prazo não superior a 2 (dois) anos.
6.2. A multa prevista na alínea "II" desta Cláusula será de 10% (dez por cento)
sobre o valor do presente contrato, e incidirá sobre a parte que infringir qualquer de
suas cláusulas.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta de recursos
orçamentários da Câmara de Ibirité exercício de 2015:
01.091.0001.2010 – Manutenção das Atividades Da Assessoria Jurídica da Câmara
Municipal;
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoas Jurídica;
8 - CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato origina-se do Processo Administrativo
de Dispensa n. 40/2014, e será regido pelos dispositivos da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
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9 - CLÁUSULA NONA: DO FORO
Como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato,
as partes elegem o foro da Comarca de Ibirité.
Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato
em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Ibirité, 19 de Dezembro de 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITE
Fábio Batista de Araújo - Presidente
Contratante

INFORJURI SERVIÇOS E
INFORMAÇÕES JURÍDICAS LTDA – ME.
Contratada

Testemunhas:

_____________________________
Nome:
RG/CPF

___________________________
Nome:
RG/CPF

