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CONTRATO 029/2017 

 

SERVIÇOS DE NOTICIAS ONLINE 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE TEOR DE ARTIGOS NA INTERNET 

 

Por este instrumento particular, de um lado RITA SALETE TURRA DE BRITTO  - 

MEI, CNPJ: 27.123.879/1000-15, NIRE 43-8-0508240-4, com sede na Rua Ida Siliprandi, 207, 

Bairro Taguaruçu, Constantina/RS, neste ato representada por seu procurador, Sr JOEL DE 

BRITTO, brasileiro, solteiro, inscrito no CIC nº 005.129.770-11, e RG: 7068791222, residente e 

domiciliado na rua Paulo Dalogio 1006, na cidade de Nova Boa Vista/RS, doravante denominada 

simplesmente DIVULGADORA, e de outro lado MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA – RS, 

entidade de direito público, inscrito no CNPJ n.º 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob 

Wagner Sobrinho, 939, Centro, representado pelo Prefeito Municipal Prefeito Municipal, Sr. 

DANIEL THALHEIMER, brasileiro, casado, portador do CPF 951.856.900-20, inscrito no 

CNPJ sob o nº 25.610.826/0001-01, residente e domiciliado na rua Felipe Werlang nº 209,  no 

centro de Nova Boa Vista/RS, CEP 99.580-000, doravante designado simplesmente 

CONTRATANTE, autoriza a DIVULGADORA a disponibilizar teor de artigos de sua autoria, 

doravante denominados simplesmente de ARTIGOS E NOTICIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA 

BOA VISTA/RS, visando divulgar a mesma na rede mundial de computadores (internet), através 

dos domínios de publicidade em mídias digitais e redes sociais, doravante denominado 

simplesmente SITE. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

O CONTRATANTE é detentor dos direitos autorais dos ARTIGOS E NOTICIAS, e 

através deste documento, autoriza a DIVULGADORA a gravar em páginas da internet e divulgar 

os mesmos aos usuários do SITE, no Brasil ou no mundo, sem nenhum custo ou retribuição de 

direito autoral. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A autorização do CONTRATANTE é limitada ao teor integral dos ARTIGOS E 

NOTICIAS, sem cortes, ressalvas ou observações, salvo correção ortográfica e gramatical. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Pela divulgação e confecção das páginas dos ARTIGOS E NOTICIAS, terá um custo de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais mensais. Os artigos serão remetidos pelo 

CONTRATANTE à DIVULGADORA sempre por e-mail imprensa@novaboavistars.com.br 

 

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a contas da 

seguinte dotação orçamentária: 

0301 04 122 0016 2005 33903900000000 0001 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente contrato terá sua validade a contar de 20/02/2017 à 31/12/2017. 

 
Parágrafo Único – Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, mediante a 

comunicação escrita à outra, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que caiba direito a 

qualquer indenização relativo ao período faltante. 

mailto:imprensa@novaboavistars.com.br
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CLÁUSULA QUINTA  

O CONTRATANTE declara que os ARTIGOS remetidos ou a remeterem são sua criação 

original, de acordo com a Lei 9.610, de 19-02-1998, assumindo qualquer responsabilidade moral 

e material conseqüente a possível impugnação dos ARTIGOS por terceiros. As partes elegem a 

mediação e juízo arbitral, de acordo com a Lei 9307/96, para dirimir eventuais litígios 

decorrentes deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

A DIVULGADORA, se responsabiliza e dará todo suporte necessário no serviço de 

hospedagem, assim como a rapidez no atendimento no que concerne à problemas relacionados à 

hospedagem.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A DIVULGADORA, terá os direitos do crédito autoral de desenvolvimento das páginas 

da CONTRATANTE para divulgação de trabalhos nos meios de comunicação. Já os direitos de 

propriedade dos arquivos gerados e de propriedade das páginas são da CONTRATANTE.  

  

CLÁUSULA OITAVA 

Cabe a DIVULGADORA, a responsabilidade da permanência das páginas do 

CONTRATANTE na Internet, desde que não haja impedimento técnico gerado pela provedora 

de hospedagem ou fornecedores da provedora de hospedagem da CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA NOVA 

A DIVULGADORA deverá passar as alterações via e-mail, antes da publicação da 

página na Internet, para a CONTRATANTE, para devidas alterações e revisões. As 

comunicações entre as partes serão, preferencialmente, realizadas através de correio eletrônico 

(e-mail).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

São obrigações da DIVULGADORA: 

a) Atender às solicitações da CONTRATANTE, com a presteza que o assunto exigir, em 

no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, descontando-se deste período os 

sábados, domingos e feriados.  

b) Conduzir os trabalhos de acordo com os procedimentos e técnicas habitualmente 

adotados, com estrita observância da ética profissional e das disposições legais vigentes.  

c) Respeitar as normas técnicas, quando existentes, para todos os serviços técnicos.  

d) Manter-se atualizado quanto à legislação, normas e novas técnicas desenvolvidas, 

sugerindo, orientando e alertando o CONTRATANTE, se for o caso.  

e) Abster-se de dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros qualquer dado ou 

documentação preparada ou recebida para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização 

do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

A CONTRATANTE reserva-se no direito de analisar a satisfação com relação aos 

serviços ofertados pela DIVULGADORA, tornando-se causa da rescisão contratual imediata a 

não concordância com a qualidade dos trabalhos e comprimento dos prazos estabelecidos. Tal 
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acontecimento deverá a CONTRATANTE apresentar, de forma expressa, as causas da 

insatisfação a fim de possibilitar a DIVULGADORA justa causa de ruptura do presente 

instrumento, convertendo-se em cobrança bancária com base nos valores ajustados neste contrato 

e representados pela emissão de nota fiscal de serviço do valor proporcional executado de 

trabalho.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

O atraso no pagamento por mais de 30 (trinta) dias da (s) remuneração (ões) prevista (s) 

neste contrato, por parte da CONTRATANTE á DIVULGADORA, dará direito a rescisão 

imediata e unilateral, por parte da DIVULGADORA, sem prejuízo da recepção da (s) verba (s) 

em atraso, acrescidos de multa de 2%, juros de 1% ao mês, correção monetária pelo IGPM. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

 As partes elegem o Foro da Comarca de Sarandi/RS, para dirimir qualquer dúvida 

emergente do presente Contrato. 

 E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em expressão de 

fé e verdade, e em 03 (três) vias de igual teor, forma e conteúdo para um só efeito, na presença 

de duas testemunhas. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS, AOS 20 DIAS 

DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

DANIEL THALHEIMER                                  RITA SALETE TURRA DE BRITTO MEI 

     Prefeito Municipal                                                 CONTRATADA 

CONTRATANTE                                                                   

 

 

 

TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS: 

1)______________________                          2)  __________________________ 

    NOME: Clair Panzenhagen    NOME: Fábio Steilmann 

         CPF:                 CPF:.807.087.900-97 

 

 

 

 

Visto e Conferido por  

GUILHERME STEFFEN 

OAB/RS 67.892 

ASSESSOR JURIDICO 

 


