
CNPJ. 74.354.168/0001-31 

Novaís-SP 

TERMO DE CONTRATO Nº. 02/2022, 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, a CÂMARA MUNICIPAL 
DE NOVAIS, inscrita sob CNPJ nº. 74.354.168/0001-31, com sede à Rua João Cantareiro 
Serrano, nº 275, Centro, na cidade de Novais, Estado de São Paulo, neste ato representada 
pelo Vereador Presidente da Câmara, o Sr. MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO, 
portador do RG nº. 24.300.928-8 SSP/SP e do CPF/MF nº. 121 .508.488-99, 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 no CNPJ/MF sob o nº. 21.129.497/0001-
12, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada Sócio Administrador 
Joaquim Fonseca, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.771 .504-1 SSP/SP 
e CPF/MF nº 831.953.948-04, 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. 02/2022 
- Dispensa nº 02/2022, e disposto no artigo 24, li , 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 CONTRA TA TA, 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 li ; 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 li ; 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 Ili; SP -
Diário da Justiça de São Paulo - Justiça Militar; SP - Diário a ustiça de São Paulo - Tribunal 
Regional Eleitoral; SP - Tribunal Regional do Trabalho da ª R gião - 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 

3.1.- O período de contratação será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de fevereiro de 
2022, tendo o seu término previsto para 31 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado por 
igual período, desde que seja conveniente aos interesses da Administração, nos termos do 
artigo 57, inciso li da Lei Federal nº 8666/93 e suas atualizações, mediante manifestação por 
escrito com 30 (trinta) dias de antecedência e consentimento de ambas as partes, devendo 
ser mantidas as mesmas condições pactuadas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviços ora ajustada, a 
importância de R$ 58,70 (cinquenta e oito reais e setenta centavos) por mês, perfazendo o 
valor global para o período contratado de 12 (doze) meses, em R$ 704,40 (setecentos e quatro 
reais e quarenta centavos) . 

3.1 . No caso de prorrogação da vigência, após transcorrido o prazo inicial de 12 (doze) meses, 
o preço pactuado poderá se atualizado pela variação acumulada do INPC-IBGE. 

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 UARTA-CONDI ÕES E FORM E PAGAMENTO 
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4.1 - A Contratada deverá emitir mensalmente nota fiscal em moeda corrente nacional, 
correspondente ao serviço prestado. 

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 subsequente 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. 

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. 
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6.4 - Para eventual salvaguarda de direitos mútuos, a CONTRATADA se dispõe a manter 
seguro garantia abrangente do serviço contratado. 

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 nº. 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, nota damente 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 evo recepção das mensagens, 
textos, avisos e comunicados via correio ou fax, das atividade da CONTRATADA. 

.L /__ 
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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 a 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, 20 de janeiro de 2022. 

o 

GRIFON ASSES$ 
JOAQ 

Testemunhas: 

NOM · iane Meneghesso Gil 
RG nº. 41.519.395-3 

TANTE 
, JO 
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Extrato de Contrato 

Contrato nº 02/2022; Contratante: Câmara Municipal de Novais; CNPJ. 74.354.168/0001 -31 ; 
Contratada: GRIFON ASSESSORIA LTDA; CNPJ. 21 .129.497/0001-12; Processonº. 02/2022 
- Dispensa nº 02/2022 - Licitação Dispensada: Artigo 24, li da Lei 8.666 de 21/06/93; Objeto: 
Prestação de serviços em buscar e fornecer diariamente por meio de correio eletrônico e 
website, publicações em Diários Oficiais de interesse da CONTRATANTE; Vigência: 12 
meses, contados a partir de 01/02/2022, com término previsto para 31 /01 /2023; Valor Global: 
R$ 704,40; Classificação dos recursos orçamentários: 01 .01 Legislativo - Câmara Municipal 
- 01 .031 .0001 .2001 Ativ idades do Poder Legislativo - 3.3.90.39.05- Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica/Serviços Técnicos Especializados; Câmara Municipal de Novais, 
20 de janeiro de 2022.- Marcos Rogério Rodrigues de Araújo - Presidente da Câmara
PUBLIQUE-SE. 

I 

i) 
1 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS 

CONTRATADO: Grifon Assessoria Ltda. 

CONTRA TO Nº (DE ORIGEM): Nº 02/2022 

OBJETO: Prestação de serviços em buscar e fornecer diariamente por meio de correio 
eletrônico e website, publicações em Diários Oficiais. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual , estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01 /2011 do 
TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º 
das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais coub(-

LOCAL e DATA: Novais, 20 de janeiro de 2022 \ _ 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADEf 

Nome: MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal 
CPF: 121 .508.488-99 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome: MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal 

o 
CPF: 121.508.488-99 / 
Assinatura: 'YYY\. \'\.ti.. _ O 

RESPONSÁVEIS QUE ASS,ARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal 
CPF: 121 .508.488-99 :) 
Assinatura: l'n1. i¼ -

Pela contratada: 
Nome: JOAQUIM FONSE 
Cargo: Sócio Administrador 
CPF: 831 .953.948-04 

Assinatura: - - -~--"':--=;;,,..._--'---+-----------

ORDENADOR DE DESPESAS A CONTRA íANTE: 
Nome: MARCOS ROGÉRIO R DRIGUES DE ARAÚJO 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal 
CPF: 121 .508.488-99 ° 
Assinatura: 'Yln.\"\..e... _ O 
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