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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE 
RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS E DE JUSTIÇA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA E AUTOCLIP SERVIÇOS DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA. 

 
 

CONTRATO Nº 12/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 276/2021  
 
 
O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 03.635.323/0001-40, com sede no SIBS Quadra 2, Conjunto A, 
Lote 03 , Bernardo Sayão - Núcleo Bandeirante - CEP: 71.736-201 - Brasília/DF, nesse ato 
representado por Diretor-Secretário, TR. Mauro Marcelo Limeira De Souza, técnico em 
radiologia, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1145198-0 SSP-AM, CPF nº 
446.184.682-20, residente e domiciliado Avenida Comendador José Cruz 580, Torre 36, 
apartamento 301 - Bairro Lago Azul Manaus/AM, CEP: 690-181-50, denominado 
CONTRATANTE e AUTOCLIP SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECONOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO LTDA, empresa privada, com sede na Rua Amando de Barros, 1040 SL 404 
ANDAR 4 Bairro CENTRO BOTUCATU/SP, inscrição no CNPJ/MF sob nº 10.777.333/0001-85, 
Inscrição Municipal nº 456479, neste ato representado por Giantiago Silva David, engenheiro, 
brasileiro, casado, portador da CI 19.837.628- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.856.678-
04, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato resultante de regular 
procedimento administrativo licitatório realizado na modalidade dispensa de licitação na regra 
disposta no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas atualizações e nos termos historiados no 
Processo administrativo licitatório nº 276/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de leitura de recortes 
de diários oficiais e de Justiça (clipping eletrônico), com cobertura nacional, cuja fonte de 
pesquisa é: CONTER – Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, Luciano Guedes, Manoel 
Benedito Viana Santos), na conformidade dos dados: Diários da Justiça com cobertura nacional 
– todos os estados mais o Distrito Federal (Federal e Trabalhista); Diários do Poder Executivo 
com cobertura nacional (exceto AM e AP); Diário do Tribunal de Contas com cobertura Nacional 
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(exceto AP); Diários Eleitorais com cobertura nacional (exceto AP, MS, MT, RO, SE E TO); Diário 
Oficial da União (Poder Executivo) – Seções 1, 2 e 3 e Diários da Justiça da União (Tribunais 
Superiores). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1.  Realização e leitura e os recortes dos Diários especificados na cláusula primeira 
2.2.  Envio diário dos recortes em formato de arquivos texto para os e-mails: 
jacquelyne.pinheiro@conter.gov.br, elizangela.scardua@conter.gov.br e 
marcos.floriano@conter.gov.br, ora indicados pelo CONTRATANTE e/ou outros que forem 
fornecidos na vigência contratual. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
 

3.1. O valor mensal do presente Termo de Contrato é de R$ R$89,00 (oitenta e nove reais) 
mensais, totalizando um valor global de R$ 1.068 (um mil e sessenta e oito reais). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

4.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Sra.  JACQUELYNE ALVES 
PINHEIRO, especialmente designada. 
 

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 
 
5.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, com início na data de 
01/12/2021 e encerramento em 01/12/2022, podendo ser prorrogado a cada 12 (doze) meses, 
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CONTER e de 
acordo com a legislação em vigor.  
5.2 - Em caso de prorrogação do contrato, seus valores serão reajustados pelo índice de variação do 
IGPM do período. 
  
    CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos 
recursos Orçamentários do CONTER, elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.001 – 
ASSINATURA DE REVISTAS, PERIÓDICO E ANUIDADES. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO 

 
7.1 O pagamento dos serviços será efetuado no dia 10 (dez) de cada mês, após o recebimento e 
atesto da nota fiscal/fatura, que deve conter o detalhamento dos serviços executados, depois 
de cumpridas as formalidades legais; 
7.2. A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva nota fiscal/fatura juntamente com os 
documentos inerentes à sua regularidade jurídica e fiscal; 
7.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura para o Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia em Brasília/DF ou pelo endereço: conter@conter.gov.br;   
7.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que se providencie 
as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação e reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para ao CONTER. 
 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 
 

8.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
8.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
8.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.1.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
8.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.3. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 
8.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
8.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
8.3.3. Indenizações e multas. 
 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DE CONTRATADO E CONTRANTE  
 

9.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 
9.1.1. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa desempenhar os 
serviços dentro das normas estabelecidas e contratações executadas; 
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9.1.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
9.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
9.1.4.  Realizar os pagamentos de acordo com os valores e prazos constantes na proposta de 
preços da contratada. 
 
9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
9.2.1.  Cumprir todas as obrigações constantes no termo de contrato e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto. 
9.2.2.  A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações e 
negócios do CONTRATANTE dos quais tome conhecimento em razão do presente instrumento 
contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS. 
 

10.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PUBLICAÇÃO. 
 
11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
 
12.1. É eleito o Foro de Brasília para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 
de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 
8.666/93.  
 
12.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  
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Brasília, 01 de dezembro de 2021. 

 
 

_______________________________________________________ 
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE 

 
 

________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA 

 
 
 
Testemunhas  
Nome: 
CPF: 
    
Nome: 
CPF:    
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