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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017. 

Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal 

de Ibatiba Estado do Espírito Santo e a empresa 

Rádio Cultural Venda Nova FM Ltda., na qualidade 

de contratante e contratada, respectivamente, para o 

fim expresso nas cláusulas que o integram.  

Por este instrumento, de uma lado CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA-ES, doravante 

denominada CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

Luiz Crispim, 29, Centro, Ibatiba-ES, inscrita no CNPJ Nº 31.726.797/0001-32, neste ato 

representada pelo seu Presidente, o senhor ELIAS CÂNDIDO DA SILVEIRA, brasileiro, 

divorciado, lavrador, portador do CPF Nº 087.006.847-40 e RG Nº 1.656.148 SSP-ES no fim 

assinado e de outro lado RÁDIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA., doravante 

denominado CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Projetada, 

01, Bela Vista, Ibatiba-ES, inscrita no CNPJ Nº 32.496.424/0001-85, neste ato representada 

por sua preposto, a senhora EDNA FADLALAH BERNANDO RIBEIRO, brasileira, 

jornalista, portadora do CPF Nº 075.340.777-96 e RG Nº 8.030.441 SSP MG, resolvem 

assinar o presente Contrato que se regerá, além das disposições editalícias, pelas cláusulas e 

condições seguintes:  

01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:  

1.1. O presente contrato tem por objeto o registro de preços para Contratação de emissora de 

rádio com cobertura em todo o território do Município de Ibatiba, para prestação de serviços 

de radiodifusão para divulgação dos trabalhos Legislativos e transmissão das sessões do 

Legislativo Municipal, veiculação de notas, avisos, editais e demais atos praticados pelo 

Poder Legislativo, conforme normas e especificações do Pregão Presencial Nº 002/2017– 

Registro de Preços do tipo menor preço global. 

02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

2.1. O valor global estimado do presente Contrato é de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) 

divididos entre os itens da seguinte forma: 

 LOTE ÚNICO – ITEM 01 - R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais); 

 LOTE ÚNICO – ITEM 02 - R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

2.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação à Câmara 

Municipal de Ibatiba de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter 

ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com 

valores expressos em reais. 

2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 

será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.  
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2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 

devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual.  

2.4. O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no 

Banco por ele indicado e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, 

constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário 

competente para o recebimento e conferência dos mesmos.  

2.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o 

efetivo pagamento.  

03) CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO:  

3.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante do 

Contratante, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. O agente fiscalizador do contratante será o servidor. Renato Álvares Pereira, 

nomeado por Portaria subscrita pelo Presidente da Câmara Municipal.  

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e hora 

devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.  

3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Câmara Municipal e não exclui 

nem reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.  

04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária 

00100101030100012003/33903900000- Ficha 14.  

05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E 

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

5.1. A condição de execução do objeto será conforme informado no anexo B deste 

instrumento.  

5.2. O presente contrato vigerá por 12 (doze) meses, contados a partir da data posterior a sua 

publicação no Diário Oficial.  

06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

6.1. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, 

serão aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 

Administração Pública Municipal, seus servidores ou terceiros:  

I. Advertência; 

II. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do sistema 

de registro cadastral por até cinco anos;  
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III. Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total contratado, por dia de atraso, até o 

20° (vigésimo) dia;  

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, a partir do 21° (vigésimo 

primeiro) dia de atraso, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.  

6.1.1 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos 

pagamentos devidos ao contratado ou quando for o caso, cobrado judicialmente. As sanções 

previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, 

no respectivo processo, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

6.1.2 - A critério da Câmara Municipal de Ibatiba-ES, poderão ser suspensas as penalidades, 

no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pelo contratado e aceito pela 

Diretoria Administrativa, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa 

execução das obrigações assumidas.  

6.1.3. Os limites das multas referidas nos incisos II, III e IV devem ser observados 

pontualmente, a cada episódio de infração dos deveres contratuais, de modo que eventual 

aplicação, em momento anterior, da sanção, ainda que em seu patamar máximo, não obsta a 

incidência da multa para novas infrações.  

6.1.4. A pena de multa pode ser abatida de eventuais créditos do contratado frente à Câmara 

Municipal.  

6.2. Ante o surgimento de indícios de irregularidades que possam em tese, ensejar a aplicação 

de sanções, o licitante será intimado para apresentação de defesa, no prazo de cinco dias úteis, 

contados do recebimento da respectiva intimação.  

6.2.1. Decorrido o prazo para defesa, com ou sem resposta, a autoridade competente decidirá 

motivadamente pela aplicação ou não de penalidade.  

07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:  

7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 

79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o 

caso.  

08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:  

8.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas no Edital de Licitação, no 

Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços:  

a) Designar gestor do Registro de Preços, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual 

e avaliar o andamento dos serviços da CONTRATADA, que deverão anotar em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas à referida execução, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou dos defeitos detectados e comunicarem, antes de 

expirada a vigência da Ata de Registro de Preços, as irregularidades apuradas aos superiores. 
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b) Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e nas condições pactuadas na Ata de 

Registro de Preços.  

8.2. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no Edital de Licitação, no 

Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços:  

a) Executar os serviços objeto deste Termo; 

b) Os funcionários da empresa contratada deverão estar uniformizados e devidamente 

identificados, quando da prestação de serviços nas dependências da Câmara Municipal de 

Ibatiba-ES; 

c) Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, Câmara Municipal de 

Ibatiba-ES, inconveniente para o desempenho das atividades; 

d) A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente por 

seus empregados nos Aparelhos ou ao patrimônio Câmara Municipal de Ibatiba-ES, ou de 

terceiros, advindos de imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da 

execução dos serviços, ainda que de forma involuntária; 

e) A empresa contratada será responsável por quaisquer ônus, despesas, obrigações, 

trabalhistas, previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, 

transporte, horas extras ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

contratação dos serviços e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e 

de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregador: 

f) Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários a perfeita 

execução dos serviços; 

g) Apresentar ao fiscal do contrato relatório técnico das atividades realizadas; 

h) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto aos 

serviços contratados; 

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

j) Declaração assinada pelo responsável técnico do contratado de que o mesmo possui 

instalações apropriadas e aparelhamento completo para execução dos serviços objeto 

deste Termo, reservando-se a Câmara Municipal de Ibatiba-ES, o direito de vistoriar as 

referidas instalações na época da assinatura do contrato; 

k) Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 

verificados no curso da execução contratual; 

l) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo, com 

observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como 

observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios; 

m) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Câmara Municipal de Ibatiba-ES; 

n) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da prestação de serviços; 
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o) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a 

prestação dos serviços; 

p) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Termo; 

q) A inadimplência da empresa contratada, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Câmara 

Municipal de Ibatiba-ES, nem poderá ser objeto deste Termo, razão pela qual a empresa 

contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, 

com a Câmara Municipal de Ibatiba-ES; 

r) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

Câmara Municipal de Ibatiba-ES durante a vigência do contrato. 

s) Os serviços especificados neste Termo de Referência excluem outros, de idêntica 

natureza, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida 

Câmara Municipal de Ibatiba-ES, obrigando se a empresa contratada a executá-la 

prontamente como parte integrante de suas obrigações; 

 

09) CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

9.1. A execução deste instrumento será acompanhada por servidor previamente designado 

pela Administração, que deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste 

contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.  

 

10) CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:  

10.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

10.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 

I – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 

objetivos;  

II – Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações.  

10.1.2. Por acordo entre as partes:  

I – Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de 

verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;  

II – Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem 

a correspondente execução dos serviços;  

III – O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato.  
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IV – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para 

mais ou para menos conforme o caso;  

V – Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial.  

 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

11.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste 

contrato.  

11.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra 

relativa ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer 

durante o período do Contrato.  

11.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a 

despesa por conta do contratante.  

11.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 

10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

11.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas 

disposições vinculam ambas as partes.  

12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  

12.1. As quantidades previstas no Contrato e na Ata de Registro de Preços são estimadas, 

podendo sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65 §§1° e 2°, da Lei 

Federal 8.666/93. Os quantitativos especificados no Termo de referencia são estimados e 

serão utilizados de acordo com a necessidade da Câmara Municipal, não tendo assim a 

Câmara obrigação de contratar o valor total estimado.  

13) CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:  

13.1. Elegem o Foro da Comarca de Ibatiba - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

contestações oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios 

administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.  

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme.  
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Integra este contrato os seguintes anexos:  

I – Anexo A – Preços contratados; 

II – Anexo B – Condições de execução do objeto;  

 

Ibatiba-ES 06 de outubro de 2017. 

 

_______________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA-ES 

ELIAS CÂNDIDO DA SILVEIRA 

Contratante 

 

 

_______________________________________ 

RÁDIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA. 

EDNA FADLALAH BERNARDO RIBEIRO 

Contratada 
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ANEXO A – PREÇOS CONTRATADOS 

 

LOTE ÚNICO 

Quant. Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

100 Horas 

Transmissões, ao vivo, das sessões legislativas da Câmara, em todo 

o município de Ibatiba-ES e regiões vizinhas em dias e horários 

previamente estabelecidos, com duração máxima de 04 (quatro) 

horas cada sessão. 

R$ 790,00 R$ 79.000,00 

200 Minutos 

Veiculação de avisos, notas, editais, informativos, matérias de cunho 

educativo e outros atos de interesse público, previamente 

elaborados, com indicação de número de chamadas, tempo de 

duração, dias e horários ou alternativamente, a critério da 

Administração, pronunciamentos de integrantes do Legislativo 

Municipal sobre assuntos concernentes às atividades legislativas, 

incluindo gravação e veiculação de spots referentes aos itens acima 

citados. 

R$ 35,00 R$ 7.000,00 

Total do Lote R$ 86.000,00 
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ANEXO B – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/OBJETO:  

Os quantitativos dos serviços especificados são estimados e as contratações serão feitas de acordo com 

a necessidade e conveniência da Câmara Municipal, mediante emissão de requisição de fornecimento 

e nota de empenho.  

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

O recebimento se dará de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Câmara Municipal, sendo 

de responsabilidade da empresa contratada a entrega do objeto. O local para entrega do objeto é na 

Sede da Câmara Municipal de Ibatiba, situada a Rua Luiz Crispim, n° 29, Centro, Ibatiba – ES, de 

segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00, exceto em dias de feriados nacionais e municipais. 
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