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i• CÂMARA MUNICIPAL DE MASSAPÉ DO PIAUÍ 
..f':il ESTADO DO PIAUI 

CO!n'RATO DZ PRJCSTAÇÃ.O DZ SERVIÇO DE 
PUBLICIDADE llllSTITUCIOlllAL, QUE EllTIU: SI 
l'IRJILUI A CÃKARA KUIIIICIPAI. DB IIASBAPit 
DO PIAuf-PJ: E A ICJIIIPRBSA DAIIIILO DE ARÃUJO 
BESERKA-IDI:, 111A JrORKA ABAIXO. 

CO!n'RATAIIITII:: A CÃKARA KUIIIICIPAI. DE KASBAP1t DO PlAUÍ/PJ:, 
pessoa jurídica de direito p,lblico interno, CNPJ n• 
02.308.291/0001-05, com sede à Avenida Pedro Martins, 
nº 354, centro, Massapf do Piauf, aqui representado pelo 
Presidente da Casa Legislativa Municipal a Sr. Rafael Silve. 
Vcloao. 

CO!n'RATADA: DAlllU.O DE ARAOJO BESBRRA-IDI: - cmADBS 111A 11111!:T, 
empresa inscrita no CNJP/MF sob nº 17.425.362/0001-
27, com sede na Rua 15 de Novembro, 13. Centro. na 
cidade de Jaicós-PI, neste ato, legalmente representada 
neste a.to por Danilo de Araújo Beserr~ diretor fmanceiro. 

CLÃUS1J'LA PROIBIRA - OBJETO 

1 - O presente contra.to tem como objeto a pr~tação de tJe:rvíços de divulgação 
dos trabalhos legislativos e publicidade institucional no sitio de notícias -
www.cídade.snanet.com - publicado pela CORTRATADA. cm troco. do 
pagamento de u,m valor determinado por parte do COIIITRATAIIITE, nos 
term.0& estabelecidos nestas condições gerais e na ordem correspondente. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - 1'ÃO JtXLUSlVIDADE 

A prestação dos serviços de difu8ào de publicidade, objeto dessas condições 
gerais não tem. caráter exclusivo para o Cidades na Net. Neste sentido o 
COIIITRATAIIITB reconhece expressamente que o Cidades na Net poderà 
realizar qualquer dos tarefas publicitãrias e/ ou OS9e$$0ria com outros 
contratados. 

CLÁUSULA SEOUIIIDA - ESPECIJ"JCAÇÕES E ESCOPO 

2 .1 - A cada dia, acmana, mb ou bimestre, será veiculado novos informes, 
publicações, e ventos sobre o COIITRATAJITB ou suaa benfeitorias. Que terá 
direito O 1 (hum) espaço publicitário de tamanho padrão na pégina inicial do 
portal o Cidades na Net, ressalvadas eventuais variações decorrentes da 
incerteza dimensional do processo gráfico utilizado. f ~ ~ 

dlh~-
CLA'Ó'aULA TSRCSlllA - OBIUOAQÕ- DA CO!n'RATADA 

3 . 1 - Fa,,cr publicar o(9) anúncio(s) ou lnforme(1J) conforme o di1Jpoato em 2 . l. 

3 .2 - Zelar para que o• anuncio-. publicados estejam. em. conformidade com. os 
requiaitos eçecificado• previamente pela CÃJIAllA IIUJOCIPAL DE 
~ DO PIAuf-PI, desde que tai• eapecificaçõea sejam fornecidaa com 
antec.ed.Mcia definida em. 4 .1, e sejam com.pativeis com. 011 recuraoa gráfico• 
tradicionalmente utilizado• na. confecção do portal. 

3 .3 - Informar ao COBTRATAJITE, sempre que uma dada alteração eolicitada 
seja Incompatível com oa recun,os gr-éficoa diaponiveía e providenciar um 
orçamento d~ cu•to• requeridoa para aua implementação, ae iato for vié.vcl, 
de modo que o COIITltATADO posaa. avaliar a convcni&a.cia de rcalm.ente 
efetivar a alteração ao.licitada. 

3 .4 - Em.itir o documento de cobrança/recibo com antcccdl!ncia de 02 (dois) 
dias em rclaçAo à data de quitação do d~bito em cada parcela. em 
co.nJ"ormidade oom o diapoato em. 6 . 1, ou 30 (trinta) diaa apó■ aaainatura deste 
inatru.m.ento, em. caao de pagamento único. 

CLÃVIRJLA QUARTA - O'81UGA.QÕ- DA COWTRATAJITE 

4 . 1 - Fornecer a COJITltAT.ADA o material a aer publicado no cw,o de produto 
comercial e/ou eventos e sempre que desejar efetuar qualquer altera.çAo no 
conteõ.do do ant1ncio. ou d.o material a aer divulga.do. 

4 .2 - D!aponibilizar maUriool de propaganda coin antecedl!ncia. m.ín.una de 03 
(trêa) dias da data de veiculação de nova matéria, de quaíaquer modificações 
quanto a.o material a aer publicadoi, ta:iA como d.a.doa de endereço, conta.toa e 
dem.aie d.o inte:reaae da COll'TllATADA.. 

4 .3 - Efetuar - -entos correspondentes em a~ 02 (dois) d.las após a 
data de em.1-ao do docum.euto de cobrança./:N!d.bo. qut!!: trata o í.t41!!1D 3 .4 1 

mediante depósito em. conta corrente da COBT.ltA.T.AD.A., conforme indicado 
em. docu.meuto em. anexo. 

CLÃUSVLA Q'IJDTA - DlQlAÇÃO DO COBTRATO 

5.1 - O preeente contra.to terá a. duração da data de aaain.atura do m.eam.o a:té 
31 de dezembro de 2020. Caao o COBTRATAJITE deseja aua renovação após 
t&mino do mesmo, baatarA para tanto expedir correapondencla eolicitando a 
aua prorrogação, que poderá aer aditado por no máximo O 1 (uma) vez. Se tiver 
havido variação nos custoa grtiicoa que juatifique a alteração dos preços 
praticadoa, tal renovação 116 paaaarê. a valer depola que o COJITltATAIITS 
aprovA-loa, mediante ap:reae:ntaç.Ao doa m.eamo• pela COJITRATADA., ~v& ··~--~ ,lf/i? . -

CLÁUSULA SEXTA - PREÇOS 

6.1 - O valor global a ser atribuído ao presente contrato é de R$ 10.200,00 
(dez mil e duzentos reais), que será quitado pela C01'TRA.TA11T& em 12 (doze) 
parcelas mensais de valor igual a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), até 
o dia 30 de cada mês, através de depósito ou transferência bancária. em favor 
do contratado, na Conta Corrente nº 17. 160-3, Agência nº 2203-9, mediante 
apresentação pela COIITRATADA do(s) documento(s) de cobrança/recibo(s), 
conforme diaposto em 3.4. 

CLÁUSULA ÚTDIA - REAJU8TAMEl!ITO DE PREÇOS 

7 . 1 - Oa preçoa cobrado& Bâo fixos e irTeajuatáveis durante a vigência do 
presente contrato, a menos que ocorram modificações aisnificativas no cenário 
econômico do Pais, que venham a inviabilizar a manutenção do site, que se 
sustenta apenas de veiculação publicitãria. Neste caso, a COIITRATADA 
poderá propor um ajuste, que deverà ser negociado entre as partes, para 
garantir a continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

8 . 1 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, e por 
qualquer uma das partes, mediante pagamento de duas parcelas do valor 
atribuído à mensalidade, correspondente as despesas de rescisão e aviso por 
meio de correspond&!.cia, com antecedência mlnima de 60 (sessenta) dias por 
parte do rescisor, caso em que deverá ser efetuado um encontro de contas 
para identificação da existência de salvo devedor ou credor em favor de uma 
das partes. 

8 .2 - Em sendo apurados haveres a serem ressarcidas de parte a parte, a.s 
obrigações do presente instrumento sõ serão consideradas extintas, após a 
quitação total dos mesmos. 

CLÁUSULA KOIIIA - DOS CABOS OJIUUIOS 

9.1 - Os casos omissos deverão ser preferencial.mente objeto de acordo entre 
as partes, atravfs de contratos entre os represent&ntes autorizados. Em caso 
de qualquer reivindicação ou litígio relativo a interpretação ou execução do 
presente contrato em que ocorram impasses, a solução de dá por arbitragem. 
O grupo de árbitros será composto por um representante inÍcado ~ _p 
COIITRATADA e um representante do COIITRATAKTS. ~ ": 

CLÃUSULA D~DIA - DO l'ORO . 

10. l - Caso as dúvidas e divergfncia.s decorrentes desse contrato não possam 
ser dirimidas de comum acordo entre as partes, fica eleito o Foro da Comarca 

de Jaicós, Estado do Piauí, como competente para solucioná-las renunciando 
as partes a qualquer outro, por mais privilegiados que seja 

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em 
03 (três) vias de iguais teor e forma, na presença das testemunhas que 
também assinam abaixo, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais. 

Massapê do Piauí-PI, 02 de janeiro de 2020. 

Presidente da Cámara Legislativa de Massapé do Piauí-PI 
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Verba Volant ,
Escripta Manent


