
 
 

 

 

CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Nº 93/2019 

 

Que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CHARRUA, inscrito no CNPJ 

nº 92.450.733/0001-46, com sede na Rua Luiz Caus, nº 70, na cidade de Charrua, neste 

ato representado pelo seu representante legal, VALDÉSIO ROQUE DELLA BETTA, 

Prefeito, portador do CPF nº 618.485.140-34, de ora em diante denominada 

simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa RÁDIO TAPEJARA 

LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 87.744.447/0001-53, com sede na Rua Amâncio 

Cardoso, nº 596, neste ato representada por sua Gerente Sra. CIRLENE MARIA LAMB 

GIRARDI, portadora do CPF nº 415.143.350-34, residente e domiciliada na cidade de 

Tapejara, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e 

acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com a Dispensa de 

Licitação nº 59/2019, e de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objetivo a contratação de 

programa semanal de 10 (dez) minutos, em rádio de abrangência regional, para 

divulgação de atos oficiais e institucionais do município e avisos das secretarias 

municipais. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: A Contratante pagará à Contratada seis parcelas, no valor de 

R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) cada, a serem pagos até o dia 05 de cada 

mês subsequente ao vencido, totalizando R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). 

 

CLAUSULA TERCEIRA: O presente Contrato vigorará pelo período de 06 (seis) 

meses. 

 

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma 

das partes contratantes, mediante comunicação com antecedência de 30 dias, ou 

modificado por aditivo. 



 
 

 

 

 

CLAUSULA QUINTA: O presente contrato é firmado com dispensa de licitação, sob 

nº 59/2019, com base no art. 24, II, da Lei 8.666, e será regido em todos os seus termos 

e nos casos omissos que vierem a ocorrer pela Lei 8.666, de 2l de junho de 1993 e 

alterações posteriores. 

 

CLAUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 02.01.04.131.0200.2031.3.3.3.9.0.3900(169) – 

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLAUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Tapejara para dirimir 

qualquer dúvida emergente do presente contrato. 

E, por estarem assim justos e acertados assinam o presente termo de contrato em três 

vias de igual teor e forma diante das testemunhas. 

 

    Charrua, 29 de novembro de 2019. 

 

 

___________________________________ 

Valdésio Roque Della Betta - PREFEITO 

CONTRATANTE 

 

 

___________________________________ 

Rádio Tapejara Ltda - EPP 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 



 
 

 

 

1) Assinatura:_____________________ CPF:_________________________  

2) Assinatura:_____________________ CPF:_________________________ 

 

 


