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Departamento de Licitação e Contratos

CONTRATO Nº. 050/2017

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº.

27.167.3lI/0001—04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 — Centro —

Ecoporanga-ES neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS
DAL'COL, Brasileiro, portador do CPF nº. 478.812.757-15 e cédula de
identidade nº. 189.546-SSP-ES, residente e domiciliado neste Município,
doravante denominada CONTRATANTE e a REDE SIM SAT DE RADIO

TELEVISÃO E COMUNICAÇÓES LTDA ME, pessoa jurídica de direito

privado inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 30.56l.666/0004-22, sediada na Praça
João Corsino de Freitas, nº. 76, Sala 02, Bairro Centro, na cidade de
Ecoporanga/ES, CEP 29.850-000, neste ato representada pelo Sr.(a)
Genibaldo Proquio Lucio, Brasileiro(a), Casado, Gerente Administrativo,
inscrito(a) no CPF sob o nº. 283.332.337—91, residente e domiciliado(a) na Rua

Noemia Martins, nº. 51, Bairro Centro, na cidade de Ecoporanga/ES, CEP

29.850-000, doravante denominado(a) CONTRATADA, fica justo e
contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o
seguinte:

Aos quinze (15) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezessete (2017), o MUNICÍPIO DE

ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados de acordo com o Caput do

Artigo 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e ainda, em consonância com o Processo Administrativo nº.

4121/2017, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições

seguintes:

CLÁUSULA 1 — OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação de serviços de veiculação em rádio, por

meio de spots de trinta segundos e de entrevistas de até 15 minutos, retransmissão das ações
descentralizadas e das audiências púbicas, divulgação de sugestão de convite à comunidade
ecoporanguense, avisos institucionais e legais e ainda, para divulgação dos informativos de utilidade

pública do Município de Ecoporanga/ES, objetivando atender agridemandas do Gabinete e das secretarias

vinculadas a Prefeitura de Ecoporanga/ES. á 4, ,
CLÁUSULA 2 — DA FINALIDADE
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2.1. 1. A necessidade desta contratação está na moldada no interesse público, tais como: audiências

públicas, mensagens alusivas a eventos, serviços, campanhas, programas e homenagens dentre outras que

dão transparência aos atos administrativos.

2.2. 2. Entende-se que, a divulgação por meio de emissora de rádio tem uma abrangência muito maior

que a distribuição de informações impressas ou disponibilizadas em meios eletrônicos, não sendo estes

últimos, de fácil acesso por aquelas pessoas que vivem em regiões distantes.

CLÁUSULA 3 — FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O presente Contrato tem como forma de execução a “Execução Indireta”, sob o regime de
empreitada por preço unitário, em conformidade com o estabelecido no art. 10, II, b, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 4 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Visando o princípio da eficiência, a emissora deverá ter sua sede na cidade de Ecoporanga/ES, de

modo que permita, sem nenhum custo ou despesa, o acesso das pessoas (secretários e
prefeito/convidados) ao estúdio da emissora para a realização dos programas.

4.2. As gravações dos spots será de responsabilidade da Contratante, obedecendo aos critérios de tempo

determinados neste Contrato junto à emissora contratada.

4.3. A emissora cederá espaços conforme O item 4.8.2 para a realização de entrevistas de interesse da

Contratante, devendo a esta, solicitar com antecedência mínima de 02 (duas) horas.

4.4. O espaço de 15 minutos semanais poderá ser utilizado pelas Secretarias deste Município, durante a

programação diária e o horário comercial da Emissora.

4.5. Os serviços serão prestados com autorização prévia do Chefe de Gabinete desta Prefeitura.

4.6. Os serviços executados mensalmente serão de acordo com a necessidade da Assessoria de Imprensa,

podendo haver variação de mês para mês.

4.7. A contratação dos serviços de veiculação em rádio por meio de spots, objeto deste Contrato,
compreende:

TABELA 1 - INSERÇÓES

QTD. QTD. Preço
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. MENSAL T OT ALª Unitário Total
001 Servrços de radiodifusão realizados sob a forma de Spots Minutos 375 1.875 R$ 32,00 R$ 60.000,00

Fravados e espaços para entrevrstas.

4.8. Para fins de organização e distribuição dos tempos de execução dos serviços, os minutos serão assim
distribuídos:

4.8.1. Os Spots serão de 30 (trinta) segundos gravados, sendo 24 (vinte e quatro) inserções diárias
(compreendendo segunda a sábado), totalizando uma média de 315 minutos mensais;

4.8.2. Espaço para entrevista de 15 (quinze) minutos, sendo 04 (quatro) entrevistas de 15 (quinze)

minutos mensais (totalizando 60 minutos mensais) ao vivo no estúdio da Emisso a, sendo uma média de

01 (uma) por semana. (quantidade estimada). /
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CLÁUSULA 5 — DOS PREÇOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

2 O total dependerá do prazo de início do contrato até 0 seu término, que será em 31/12/2017.

5.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: 60.000,00 (sessenta mil reais);

5.2. O preço máximo a ser pago pelo Contratante, será O qual a proponente foi declarada vencedora;

Será efetuado o pagamento até Sº (quinto) dia útil, em conta-corrente, do mês subsequente & prestação

dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal com a indicação da grade de transmissões

e inserções especificando dia, horário e tempo de duração do mesmo, no mês anterior e devidamente

aprovada e quitada por servidor público responsável pelo acompanhamento dos serviços.

5.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente
aplicadas.

5.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

5.5. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido da tesouraria, as Certidões

Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, que estejam vencidas após o
procedimento licitatório.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao

pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

CLÁUSULA 6 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Cumprir fielmente o que estipula este Edital e seus anexos.

6.2. Garantir a assiduidade nas transmissões e respeito ao número delimitado de divulgação a ser
efetuado diariamente;

6.3. Assumir a responsabilidade por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços a ser
exercida;

6.4. Cuidar para que qualquer tipo de defeito e/ou falha nas transmissões ou divulgações não ocorram;

6.5. Assumir a total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os demais

encargos que porventura venha a incidir sobre o objeto contratual.

6.6. Informar, manter contato telefônico e endereço eletrônico atualizado para envio e recebimento de

informações, comunicados ou outra forma de correspondências.

6.7. Ficará vedada a transferência de suas obrigações de execução das tarefas a outrem.

6.8. Manter, até O cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

CLÁUSULA 7 _ CONSTITUI OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do presente

no Termo de Referência, inclusiv comunicando por escrito qualquer ocorrência relacionada à execução
dos serviços; '” ” ª
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7.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente no Termo de

Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando à

Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas;

7.3. Fornecer mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e

orienta-la nos casos omissos;

7.4. Proporcionar condições para a CONTRATADA, exercer a transmissão ou gravação do objeto deste
contrato.

7.5. Comunicar, solicitar, autorizar, por escrito, a contratada sobre a utilização de espaços destinados a

entrevistas com antecedência mínima de 02 (duas) horas;

7.6. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

7.7. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade encontrada para a

perfeita realização dos trabalhos;

7.8. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas devidamente

atestadas;

7.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

CLÁUSULA 8 — DOS PRAZOS DE ENTREGA, CONDIÇÓES

8.1. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias
contados do recebimento de ordem de serviço, ou após autorização prévia do Chefe de Gabinete.

8.2. O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, vigorando até 31 de Dezembro de 2017,

podendo ser prorrogado na forma da lei.

CLÁUSULA 9 - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Prefeitura de

Ecoporanga-ES especialmente designado, [...] devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informações

pertinentes a essa atribuição (Art. 67, Lei 8666/93).

9.2. O Fiscal deverá reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as

estratégias da execução do objeto, bem como traçar todas as metas de controle, fiscalização e
acompanhamento do contrato;

9.3. Deverá exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas,
constantes das cláusulas do contrato e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas,

cronogramas etc;

9.4. Se for o caso, deverá comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do

objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão de fato superveniente ou outro qualquer, que

possa comprometer a execução contratual e seu efetivo resultado;

9.5. Impedir a subcontratação dos sçrviços e/ou efet quando não expressamente autorizadas para tal,
no edital ou contrato; :?.

'
”__/.
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9.6. Comunicar — por escrito — ao responsável qualquer falta cometida pela empresa;

9.7. A Contratante designa o Chefe de Gabinete, o(a) Sr.(a) Gilberto Gil da Cruz, portador do CPF nº.

069.382.927-36 e RG nº. 1.357.115 SSP/ES, para atuar como fiscal do presente contrato, acompanhando

a execução do mesmo, conforme as previsões e determinações da Lei 8.666/93, art. 67.

CLÁUSULA 10 — RECURSOS FINANCEIROS.

10.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação orçamentária:

020 - GABINETE DO PREFEITO

001- GABINETE DO PREFEITO

04 _ ADMINISTRAÇÃO

122 _ ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSs

CLÁUSULA 11 — DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e alterações“in totum“. "
11.2. Conforme prevê o Art. 86 da Lei 8.666/93 a multa será estipulada pela seguinte fórmula: M = 0,02

x C x D. Onde: M = valor da multa; C = valor da obrigação; D = número de dias em atraso.

11.3. Constitui em faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2:

113.1. Recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;

1132. Recusar—se a receber a requisição, Nota de Empenho, injustificadamente, ou se havendo
justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade;

11.3.3. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.

11.4. Poderá a Contratante, considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da

penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias úteis do indicado para a execução dos serviços.

11.5. AAdministração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas

apresentadas pela Contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

11.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver,

ou cobradas judicialmente.

11.7. A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato

e aplique as demais sanções previstas na lei.

11.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.

11.9. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o

Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

11.10. Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não as demais

sansões contidas no Artigo 87 d " egi 8.666/93."'/'” ,” ,, , ««- “ r
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11.11. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá O

Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA 12 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1. O contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, com base nO que dispõe o art. 79 da Lei nº

8.666/93, cabendo, em caso de rescisão amigável, a notificação prévia com antecedência mínima de 30

(trinta) dias pela parte interessada.

CLÁUSULA 13 —— DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

13.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do contrato e/ou

diminuição do preço.

13.2. Ocorrendo as hipóteses previstas nO artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será

concedido re-equilibrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
suficientemente comprovado, de forma documental, O desequilibrio contratual.

13.3. A Contratada, para solicitação de reajuste ou reequilíbrio, deverá apresentar seu pedido,
devidamente justificado e fundamentado, fornecendo, inclusive, uma planilha de custos, indicando todos

os gastos na prestação dos serviços para análise técnica.

13.4. Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos da Contratada, & Prefeitura

deverá restabelecer, por aditamento, O equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA 14 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei

8.666/93, Observando O limite estabelecido no parágrafo primeiro dO referido artigo.

CLÁUSULA 15 - DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1. Este Contrato é parte integrante e indissociável do Processo nº. 4121/2017 e aos termos da
proposta da empresa vencedora.

15.2.0 presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8.666/1993, e demais legislações
aplicáveis ao assunto.

CLÁUSULA 16 - DISPOSIÇÓES GERAIS

16.1. A publicidade dos atos, Objeto da contratação, deve Obedecer os parâmetros estabelecidos no & lº

do art. 37 da Constituição Federal, que tratam da vedação de “constar nomes, símbolos ou imagens que

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores”.

16. 2. A Contratante definirá com a Çontrata, a forma de emissão de relatórios das Inserções para fins de

prestação de contas. ' ' "
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CLÁUSULA 17 - FORO

17.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES.

17.2. E, por estarem acordes, é O presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado

pelas partes em presença de duas testemunhas que também assinam 03 (três) vias de igual teor.

4:75 et???

CÍPIO DE ECOPORANGA-ES

ELIAS DAL COL

Prefeito

REDE SMS DE RADIO TELEVISAO E COMUNICACOES LTDA ME

GENIBALDO PROQUIO LUCIO

, )
Fiscal do Contrato

"“ <?; (“
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