
 

 

  

CONTRATO Nº 099/2017 

 

INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

NARANDIBA E A WOF ESPAÇO PUBLICITÁRIO EIRELLI EPP. 

    

Pelo presente instrumento de contrato que fazem entre si as partes, de um lado o MUNICÌPIO 

DE NARANDIBA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 

44.857.027/0001-70, com sede administrativa à Avenida Marechal Rondon, 491,  neste ato 

representado por seu prefeito municipal senhor ITAMAR DOS SANTOS SILVA, brasileiro, 

casado, funcionário público municipal, portador do documento de identidade RG n.º 

17.832.129 e do CPF 074.780.778-70, residente e domiciliado a Rua Josefa de Almeida dos 

Santos, n.º 466, na cidade de Narandiba/SP, doravante denominado CONTRATANTE  e de 

outro lado a empresa WOF ESPAÇO PUBLICITARIO EIRELLI EPP, inscrita no CNPJ 

08.629.205/0001-42, com sede na Rua 12 de Março, nº 770, Centro, na cidade de Paraguaçu 

Paulista, CEP 19.700-000, neste ato representada por seu diretor comercial, senhor Emerson 

José Passos, portador do CPF 138.235.788-55, residente e domiciliado na cidade de Paraguaçu 

Paulista/ SP, doravante denominada CONTRATADA, sendo dispensado Certame Licitatório 

Dispensa n.º 2152/2017 ,fica justo e contratado o constante nas cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito o CONTRATANTE, contrata com o 

CONTRATADO a execução de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE UTILIDADE 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NARANDIBA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Pelos serviços aludidos na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 12 (doze) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). 

 



 

 

  

Os pagamentos serão realizados através de cheques nominais ou deposito em conta, em nome 

da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, após a apresentação dos documentos fiscais 

referente ao objeto contratado, devidamente atestado pela administração. 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PRAZO CONTRATUAL 

 

O prazo de execução dos serviços constante na cláusula anterior será pelo prazo de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.  

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão executados através de requisição emitida pela Administração constando o 

assunto a ser divulgado pela rádio.   

 

CLÁUSULA QUINTA 

DAS DESPESAS E ENCARGOS 

 

Todos os encargos fiscais e providenciarias devidos em função da prestação dos serviços, 

objeto do presente contrato, serão por conta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 



 

 

  

 

O presente instrumento contratual poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes ou 

se o interesse público o exigir, respeitados o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA MULTA 

 

Fica estipulada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total deste instrumento, para 

qualquer das partes que venha a rescindir o presente, por inadimplemento das cláusulas ou 

causa imotivada. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

02.01 – Gabinete do Prefeito e Dependências 

01 – TESOURO 

041220002.2.002000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 

3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA NONA 

DO FORO 



 

 

  

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Pirapozinho, Estado de São Paulo, para dirimir 

questões decorrentes da execução da presente Contrato, com renuncia expressa de qualquer 

outro Foro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem certos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Narandiba, 02 de agosto de 2017. 

 

 

________________________________ 

MUNICÍPIO DE NARANDIBA 

Itamar dos Santos Silva 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

___________________________________________ 

WOF ESPAÇO PUBLICITARIO EIRELLI EPP 

Emerson Jose Passos 

Diretor Comercial 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 



 

 

  

  

   1)_______________________________         2) ____________________________ 

    SILVANA APARECIDA DOS SANTOS        MAURICIO BEZERRA DE SOUZA 

   RG nº 26.882.749-7 – SSP/SP                 RG: 48.304.075-7- SSP/SP 

 

 


