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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 8.487/17 

PROCESSO Nº 47.587/17 

Inexigibilidade de licitação com fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA 

ANUAL DE JORNAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA JORNAL 

DA CIDADE DE BAURU LTDA. 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru - SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante 

denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS GARMS, Secretário Municipal dos 

Negócios Jurídicos, por força dos Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados 

pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a EMPRESA JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA, estabelecida na 

Rua Xingu, nº 4-44, Higienópolis, Bauru - SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.012.218/0001-02, daqui em diante denominada 

“CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. RENATO DELICATO ZAIDEN, portador do RG nº 9.145.494 e CPF nº 

827.558.928-20. 

 

  As partes assim identificadas pactuam, com fundamento no caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993, o presente contrato que reger-se-á segundo as demais normas do mesmo diploma legal, tanto quanto pelas 

cláusulas constantes no presente instrumento e proposta comercial que fazem parte integrante do Processo Administrativo nº 

47.587/17, observadas, as seguintes disposições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1.  A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, 04 (quatro) assinaturas, com edições impressas 

e diárias, do JORNAL DA CIDADE, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da assinatura do presente contrato, nos 

termos da proposta anexada ao Processo Administrativo nº 47.587/17. 

 

1.2. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos 

períodos, até o limite previsto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, caso haja interesse das 

partes. 

 

1.3. A entrega diária dos exemplares do jornal deverá ser efetuada na Secretaria Municipal dos Negócios 

Jurídicos, localizada na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, 1º andar, Bauru - SP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E PAGAMENTO 

 

2.1.  O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos objetos descritos na Cláusula Primeira a importância 

total de R$ 1.420,00 (um mil, quatrocentos e vinte reais), que será suportada pela dotação orçamentária do Município de Bauru, 

da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 

 

2.2.  O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, de uma só vez, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem 

bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

2.3.  O contrato não sofrerá nenhum tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 65 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS PENALIDADES 

 

3.1.  No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE 

reserva-se o direito de aplicar multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato, além 

das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 quais sejam: 

 

3.1.1. Advertência; 

 

3.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral; 

 

3.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o 

CONTRATANTE, com prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 
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3.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA QUARTA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

4.1.  Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 

 

4.2.  O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993 e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

4.3.  A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões 

resultantes de acordo celebrado entre as partes que poderão ultrapassar o limite indicado, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.4.  Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem expressa anuência 

do CONTRATANTE. 

 

4.5.  O CONTRATANTE, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade para si, independente de ação, 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à CONTRATADA, 

rescindir o contrato, baseando-se nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e nº 8.883, de 08 de junho de 1.994. 

 

4.6.  Na Nota Fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras nº 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-

80, número do processo e número do contrato. 

 

4.7.  Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

  E por estarem às partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

  Bauru, 21 de setembro de 2.017. 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

 

RENATO DELICATO ZAIDEN 

JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.487/17 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, 04 (quatro) assinaturas, com edições impressas e 

diárias, do JORNAL DA CIDADE, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da assinatura do presente contrato, nos termos 

da proposta anexada ao Processo Administrativo nº 47.587/17. 

 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e 

de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de 

janeiro de 1.993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

  Bauru, 21 de setembro de 2.017. 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO CARLOS GARMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

antoniogarms@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

RENATO DELICATO ZAIDEN 

JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 

suporteassinatura@jcnet.com.br 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.487/17 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, 04 (quatro) assinaturas, com edições impressas e 

diárias, do JORNAL DA CIDADE, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da assinatura do presente contrato, nos termos 

da proposta anexada ao Processo Administrativo nº 47.587/17. 

 

 

 

NOME: ANTÔNIO CARLOS GARMS 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RG N°: 3.158.495 – SSP/SP 

CPF Nº: 023.955.178-87 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rubens Arruda, nº 20-200 

CEP: 17.016-040 

ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, n° 1-59 – 1º andar – Bauru - SP 

TELEFONE: (14) 3235-1009 

E-MAIL: juridico@bauru.sp.gov.br 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais 

exercendo o mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: ANTÔNIO CARLOS GARMS 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, nº 1-59 - 1º andar – Bauru - SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1007 / (14) 3235-1247 

E-MAIL: negociosjuridicos@bauru.sp.gov.br  

 

mailto:negociosjuridicos@bauru.sp.gov.br

