
TERMO DE CONTRATO Nº. 01/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS E A EMPRESA GRIFON ASSESSORIA LTDA, TENDO POR 
OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 
 
 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, aCÂMARA MUNICIPAL 
DE NOVAIS, inscrita sob CNPJ nº.74.354.168/0001-31, com sede à Rua João Cantareiro 
Serrano, nº275, Centro, na cidade de Novais, Estado de São Paulo, neste ato representada 
pelo Vereador Presidente da Câmara, o Sr. DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE, 
portador do RG nº.44.966.351-6 SSP/SP e do CPF/MF nº. 449.309.548-27, doravante 
designada CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa GRIFON ASSESSORIA LTDA., 
com escritório na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 1748, sala 205, Bairro Cidade 
Monções, São Paulo - SP, CEP 04571-000, inscrita noCNPJ/MF sob o n°. 21.129.497/0001-
12, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Gerente, BEATRIZ 
CAMPOS ROCHA, portadora da cédula de identidade RG n° 37.230.294 SSP/SP e do CPF 
nº. 415.784.438-65, tem entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, a execução de serviços profissionais especializados, firmado 
com dispensa de licitação, conforme consta no Processo nº. 01/2019 - Dispensa nº 01/2019, 
e disposto no artigo 24, II, da citada lei, e mediante cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 

1.1.- Constitui objeto do presente contrato, por parte da CONTRATATA, a prestação de 
serviços em buscar e fornecer diariamente por meio de correio eletrônico e website, 
publicações em Diários Oficiais de interesse da CONTRATANTE, a seguir descritos: 
 
1.1.1.- Módulo Primeiro: UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região; UN - Diário da Justiça da União - Supremo Tribunal Federal; UN - Diário da Justiça 
da União - Superior Tribunal de Justiça; UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região; UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região 1ª Instância; UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Superior do Trabalho; UN - 
Diário da Justiça da União - Tribunal Superior Eleitoral – TSE; UN - Diário da Justiça da 
União - Tribunal Regional Federal da 2ª Região; UN - Diário da Justiça da União – Conselho 
Nacional da Justiça do Trabalho; UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - Módulo Segundo:DOU1 - Diário Oficial da União - Seção 1; DOU3 - Diário 
Oficial da União - Seção 3; Módulo Terceiro: SP - Poder Executivo - Seção I; SP - Poder 
Executivo - Seção II; SP - Poder Legislativo - Tribunal de Contas; SP - Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo; SP - Caderno Empresarial; SP - Diário da Justiça de São Paulo - 
Ordem dos Advogados do Brasil; SP - Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP; 
Módulo Quarto: SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 1; SP - Diário da Justiça de 
São Paulo - Caderno 2; SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 3; SP - Diário da 
Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte I; SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - 
Parte II; SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 5; SP - Diário da Justiça de São 
Paulo - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; SP - Diário da Justiça de São Paulo - 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 
4 - Parte III; SP - Diário da Justiça de São Paulo - Justiça Militar; SP - Diário da Justiça de 
São Paulo - Tribunal Regional Eleitoral; SP - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – 
Eletrônico; SP - Diário da Justiça de São Paulo - Diário dos Municípios 
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1.2 - Compreende ainda, a prestação de serviços jurídicos nas capitais e no Distrito Federal 
para diligências e acompanhamentos de processos perante os Tribunais de Contas e 
quaisquer outros tribunais ou repartições públicas (retirada e devolução de autos, protocolo 
de petições, extração de cópias e distribuição de cartas precatórias), além de providências 
quanto à publicações de editais e outros documentos junto aos diários oficiais dos Estados e 
União. 
 
1.3 – O estabelecido nesta clausula e sub-clausulas não impede a inclusão ou a prestação 
de serviços ou produtos que podem ser fornecidos ou realizados pela CONTRATADA, 
mediante remuneração. 
 
 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 

2.1 - O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura, tendo o seu término previsto para 31 de dezembro de 2019. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
 

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviços ora ajustada, a 
importância de R$363,00 (trezentos e sessenta e três reais) por mês, perfazendo o 
valorglobal para o período contratado de 12 (doze) meses, em R$ 4.356,00 (quatro mil, 
trezentos e cinquenta e seis reais). 
 
3.2 - O valor definido no item anterior inclui todos os custos operacionais da atividade, todos 
os tributos incidentes cujos recolhimentos são de responsabilidade da CONTRATADA e 
despesas diretas e indiretas decorrentes do presente Contrato. 
 
3.3 – Em caso de atraso não justificado do pagamento da parcela mensal, a CONTRATADA 
poderá suspender o envio do boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE e 
demais serviços, independentemente de notificação prévia e cobrar multa de 2% (dois por 
cento) sobre o valor do atraso e juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido 
acrescido da multa até a data do efetivo pagamento. 
 

 
CLAUSULA QUARTA - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

 
4.1 - A Contratada deverá emitir Mensalmente nota fiscal em moeda corrente nacional, 
correspondente ao serviço prestado. 
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4.2 - A Contratada terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota 
fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la. 
 
4.3 - A nota fiscal não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item anterior, 
a partir da data de sua apresentação. 
 
4.4 - A devolução da nota fiscal não aprovada não justificará a interrupção do serviço. 
 
4.5 - O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao mês do serviço 
prestado. 
 
4.6 - A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do valor do serviço prestado, através 
de boleto bancário, que será enviado junto com a nota fiscal de prestação de serviços/fatura 
e na falta do boleto bancário, o pagamento poderá ser feito através do depósito bancário 
identificado na conta-corrente da CONTRATADA de nº. 4321-4, agência 0449-9 do Banco do 
Brasil. 
 
 

CLAUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

5.1 -As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados no orçamento da CONTRATANTE sob a classificação 01.01 
Câmara Municipal – 01.031.0001.2001 – Atividades do Poder Legislativo - Categoria 
Econômica/Elemento/Sub-Elemento 3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica / Serviços Técnicos Profissionais - Ficha de Despesa nº. 10. 
 
 

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1 - Conduzir e executar os serviços ora ajustados de acordo com as disposições deste 
Contrato e dos documentos que o integram, e com estrita obediência da legislação em vigor, 
comprometendo-se ao envio das publicações por e-mail, fac-símile e website no mesmo dia 
da edição do Diário Oficial, evitando, portanto, que a CONTRATANTE perca prazo para 
ingresso de eventuais recursos. 
 
6.2 - Prover os serviços ora contratado com pessoal adequado, capacitado e devidamente 
habilitado, nos termos da legislação especifica de modo a fornecer os serviços com a 
qualidade técnica que este exigem e, em estrito atendimento da normatização a eles 
pertinente.  
6.3 - Prestar a CONTRATANTE, sempre que solicitadas, informações técnicas sobre as 
publicações enviadas. 
 
6.4 - Para eventual salvaguarda de direitos mútuos, a CONTRATADA se dispõe a manter 
seguro garantia abrangente do serviço contratado. 
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CLAUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 

7.1 - Zelar pela confiabilidade de senhas e códigos de acesso via Internet, relativamente ao 
presente ajuste. 
 
7.2 - Responsabilizar-se pelos manuais de acesso a Internet, bem como por outros 
documentos recebidos como procedimentos operacionais em relação ao presente ajuste.  
7.3 - Responsabilizar-se pelo envio de solicitações à CONTRATADA e acompanhar o 
correspondente recebimento. 
 
7.4 - Permanecer em constante contato com a CONTRATADA, mantendo o cadastro de e-
mails devidamente atualizado, com o objetivo de agilizar os entendimentos e facilitar as 
comunicações decorrentes do presente ajuste. 
 

 
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 
8.1 - O Presente contrato poderá ser rescindido nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei 
Federal n°. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos: 
 
8.2 - Inadimplência de clausula contratual 
 
8.3 - Inobservância de especificações e recomendações fornecidas pela CONTRATANTE; 
 
8.4 - Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 
justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE; 
 
8.5 - Liquidação Judicial e Extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
 
8.6 - Transferência no todo ou em parte, do objeto deste contrato; 
 
8.7 - O não cumprimento das condições deste ajuste, notadamente quanto à 
confidencialidade das senhas e códigos de acesso à Internet, bem como a ausência de 
pagamento nas datas aprazadas, implicarão a rescisão do ajuste. 
 
8.8 - A rescisão será precedida de comunicação da CONTRATADA à CONTRATANTE, 
fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou para regularização dos débitos. 
 
8.9 - Decorrido o prazo referido no item anterior sem comprovação da adoção da previdência 
pertinente, estará o ajuste rescindido de pleno direito independente de notificação ou de 
qualquer outra medida, cessando de imediato a prestação dos serviços, inclusive no que 
concerne aos acessos do portal do assinante na Internet e/ou recepção das mensagens, 
textos, avisos e comunicados via correio ou fax, das atividades da CONTRATADA. 
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8.10 - Ocorrida à rescisão nos termos desta Clausula, a celebração do novo ajuste entre as 
partes ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes, devidamente corrigido em 
consonância com a legislação vigente á época dos fatos. 
 
 

CLAUSULA NONA – DO FORO 
 

9.1 - Fica eleito o Foro da Vara Distrital de Tabapuã, Comarca de Catanduva-SP para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas 
administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 
 
Câmara Municipal de Novais, 02 de janeiro de 2019. 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS - CONTRATANTE 
DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE 

Presidente da Câmara 
 
 
 

GRIFON ASSESSORIA LTDA - CONTRATADA 
BEATRIZ CAMPOS ROCHA 

Gerente 
 
 
 

 
Testemunhas:  
 
__________________________ 
Nome: Marcelo Giraldo Rodrigues da Silva 
RG nº. 16.670.102-6 
 
__________________________ 
NOME: LizianeMeneghesso Gil  
RG nº. 41.519.395-3 
 



 
Extrato de Contrato 

 
Contrato nº. 01/2019; Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS; CNPJ. 
74.354.168/0001-31; Contratada: GRIFON ASSESSORIA LTDA; CNPJ. 21.129.497/0001-12; 
Processo nº. 01/2019 - Dispensa nº 01/2019 - Licitação Dispensada: Artigo 24, II da Lei 8.666 
de 21/06/93; Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em administração 
pública mediante sistema de assinatura de interesse da contratada; Vigência: 12 meses, 
contados a partir de 02/01/2019, com término previsto para 31/12/2019; Valor Global: R$ 
4.356,00; Classificação dos recursos orçamentários: 01.01 Legislativo – Câmara Municipal – 
01.031.0001.2001 Atividades do Poder Legislativo - 3.3.90.39.05 – Ficha de despesa n°10; 
Data da assinatura: 02/01/2019. Câmara Municipal de Novais, 02 de janeiro de 2019.- 
Douglas Henrique Romão Jorge - Presidente da Câmara.- PUBLIQUE-SE. 
 

 

 

 


