
 
 
 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2017. 
 

A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Vereador CLOVES 

PEREIRA DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,  
 
 CONSIDERANDO o PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, A presente licitação tem por 
objeto o “registro de preços para eventual contratação de veículos de comunicação, quais sejam: 
um jornal local ou regional, uma emissora de rádio local ou regional e uma emissora de TV, de 
âmbito local ou regional para a divulgação dos atos institucionais, campanhas educativas e/ou de 
utilidade pública do Poder Legislativo de Jaciara/MT”, conforme Termo de Referência constante no 
ANEXO I deste Edital. 
 

 CONSIDERANDO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, celebrado em 24 dias 

do mês de março de 2017, entre as partes: de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 

JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Jurucê, nº. 1301, 
nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o nº 

24.774.184/0001-05, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal 

Vereador CLOVES PEREIRA DA SILVA, brasileiro, Autônomo, residente e domiciliado nesta 

cidade, portador da Cédula de Identidade RG. 773.927 SSP/MT e CPF nº 513.327.791-15, 

doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE do outro lado as empresas RÁDIO 

XAVANTES DE JACIARA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.171.728/0001-86, localizada na 
Rua Potiguaras, n.º 809, Edifício Santa Fé, 2º andar, sala 25, Centro, Jaciara - MT, representada 
por Vilson Moura Schwenk, portador da cédula de identidade RG n.º 0363588-0 SSP/MT e CPF nº 
352.658.251- 34; SÃO LOURENÇO COMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.052.816/0001-57, localizada na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 2350, Centro, Jaciara/MT, 
representada  por  Jefferson Marçal Rodrigues, portador da  cédula de identidade RG n.º 4.293.639-
1 SSP-PR e CPF n.º 531.879.621-49; ANTONIO MARCOS RODRIGUES EDIÇÕES ME, inscrita  
no CNPJ sob o  n.º 05.467.955/0001-77, localizada  na Rua Moema 704, Centro Jaciara-MT, 
representada  por Antonio Marcos Rodrigues, portador da  cédula de identidade RG n.º 484.869 
SSP/MT, e inscrito no CPF sob o n.º 361.837.171-34; chamadas simplesmente de 
CONTRATADAS. 
 
 CONSIDERANDO que a presente Ordem de Serviços é condição para o inicio da prestação 
de serviços. 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 1 – AUTORIZAR as empresas RÁDIO XAVANTES DE JACIARA LTDA ME; SÃO 
LOURENÇO COMUNICAÇÕES LTDA; ANTONIO MARCOS RODRIGUES EDIÇÕES ME, a 
INICIAR os serviços referentes ao objeto acima citado, conforme valores negociados e fixados no 
Pregão 01/2017 e seus anexos. Cujos pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 
 

A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos serviços, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 



 
 
 

O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a 
ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 
 

O Departamento de Financeiro/Contábil da CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-se 
o direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão. 
 

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Câmara 
Municipal de Jaciara. 
 

 As empresas ganhadoras se comprometem a fornecer os itens do Edital do Pregão 
Presencial 01/2017 de acordo com o seguinte preço: 
 

1º Rádio Xavantes de Jaciara Ltda ME valor R$ 1.595,00 (um mil quinhentos e noventa e 
cinco reais) por transmissão de sessões ordinárias, até 30 sessões ordinárias.   
 
1º São Lourenço Comunicações Ltda valor R$ 68,00 (sessenta e oito reais), por anúncios de 
30”, ate 540 anúncios. 
 
1º Antonio Marcos Rodrigues Edições ME valor R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos) 
por centímetros x colunas em jornal impresso preto e branco, até 3.000 cm/c. 

 
 

Jaciara-MT, 27 de março de 2017. 

 

 
Ver Cloves Pereira da Silva  

Presidente Dda Câmara Municipal 
CONTRATANTE 

 

 

 

Rádio Xavantes de Jaciara ltda. ME. 
CNPJ: 00.171.728/0001-86 

CONTRATADA 
 
 
 

São Lourenço Comunicações ltda. 
CNPJ: 03.052.816/0001-57 

CONTRATADA 
 
 
 

Antonio Marcos Rodrigues edições ME. 

CNPJ: 05.467.955/0001-77 

CONTRATADA 


