
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA 

E RÁDIO CLUBE DE ITAPIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, NO 

PERÍODO DE JUNHO DE 2014 A JUNHO DE 2015. 
 

 

CONTRATO Nº 03/2014 
 

 

Pelo presente instrumento particular, gerado através do Processo 

Licitatório nº 70/2014 - Convite 01/2014, compareceram na Sede da Câmara 

Municipal, as partes CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, com sede à Rua João 

de Moraes , 404 na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 

01.109.369/0001-08, neste ato representada pela Mesa Diretora: CARLOS ALBERTO 

SARTORI – Presidente; brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, portador 

do RG nº 18.081.806-5 e do CPF nº 068.373.988-30, e residente na rua Rene Boretti nº 

215, Vila Figueiredo, em Itapira SP.;   MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA – 1º 

Secretário, brasileiro, casado, dentista, portador do RG nº 27.502.858-6 e do CPF nº. 

281.740.268-51 -residente na rua Nhambiquara de Tupâ, nº 69 – bairro dos Prados, em 

Itapira, SP., JULIANO FELICIANO - 2º Secretário, brasileiro, casado, comerciante, 

portador do RG nº 27.181.061 e do CPF nº. 289.616.028-02 - residente na rua José do 

Patrocínio nº 48 – bairro Santa Cruz, em Itapira, SP.,  doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa RÁDIO CLUBE DE 

ITAPIRA, inscrita no CNPJ nº 49.915.028/001-48 - com sede na Avenida Brasil, nº 

31, bairro dos Prados, nesta cidade de Itapira, Estado de São Paulo, representada pelo 

seu  Diretor Proprietário: LUIZ NORBERTO DA FONSECA FILHO, brasileiro, 

casado, portador do CPF nº 714.021.108-63, como  CONTRATADO,  que declaram 

aceitar os termos do presente contrato de prestação de serviços.  

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1 - A presente contratação tem por objeto a prestação dos seguintes 

serviços: 

a) Transmissões ao vivo das sessões ordinárias semanalmente, à 

partir das 20:00hs até o final das mesmas.  

b) Transmissões ao vivo das sessões extraordinárias.   

c) Transmissões ao vivo das sessões solenes.  

d) Entrega de uma cópia das referidas sessões transmitidas, em 

arquivo digital nos dias subsequentes.  

e) Divulgar as chamadas das transmissões, de todas as Sessões na 

programação normal da Rádio. 

 
CLÁUSULA II - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

2.1 - Os serviços serão executados "in loco" na Câmara Municipal de 



Itapira, na sede da empresa contratada ou em outros locais previamente designados, 

através de técnicos devidamente habilitados; 

2.2 - As visitas técnicas, para levantamento das situações relacionadas 

à prestação dos serviços, serão efetuadas em horário comercial; 

2.3 - Correrão por conta da empresa contratada todas as despesas com 

a execução dos serviços, especialmente as de locomoção, alimentação e estadia de seus 

funcionários; 

2.4 - A empresa contratada compromete-se a utilizar as informações 

que venha a ter conhecimento em face dos serviços contratados, exclusivamente para 

consecução do objeto do contratado. 

 
CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES 

RESPONSABILIDADEDA CONTRATADA 

 
3.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

a) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as 

Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor;  

b) Designar, profissionais capacitados para o cumprimento do 

objeto deste contrato; 

c) Oferecer sugestões alternativas, quando as apresentadas 

não forem aceitas pela contratante, justificando-as; 

d) Empregar, na execução dos serviços, apenas profissionais 

especializados; 

e) Cumprir pontualmente os prazos acordados com a 

CONTRATANTE, salvo quando justificada e aprovada a prorrogação; 

f) Zelar pelo cumprimento total e irrestrito de tudo o que será 

previsto no Edital que originou este instrumento. 

g) Providenciar local e instalação elétrica necessária para o 

bom funcionamento dos serviços licitados, incluindo cabos de força elétrica, 

estabilizadores de voltagem, móveis e que mais se fizer necessário, quando as 

Sessões não ocorrem na sede do Poder Legislativo. 

 
CLÁUSULA IV- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
4.1 - São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Fornecer todos os dados e especificações necessários a 

completa e correta execução dos serviços; 

b) Fornecer quando solicitado pela CONTRATADA e no 

decorrer dos serviços, quaisquer outros dados e informações de seu exclusivo 

conhecimento, que se fizerem necessários a execução dos serviços; 

c) Credenciar pessoas de seu quadro funcional, para 

verificação e acompanhamento dos serviços junto a CONTRATADA;  

d) Comunicar à contratada, com antecedência mínima de 24 

horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito 

cumprimento do objeto deste instrumento; 



 

CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 

 
5.1 - O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 

06 de junho de 2014 e findando em  05 de junho  de 2015, facultando a prorrogação 

por iguais períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja expressa 

concordância de ambas as parte, obedecido o limite estabelecido para a modalidade 

convite na Lei 8.666/93.  Em caso de não haver interesse por parte da empresa 

contratada na prorrogação do contrato, ela deverá manifestar essa intenção à 

contratante, por escrito, com antecedência mínima de 04 (quatro) meses antes do 

vencimento o contrato.  

 

CLÁUSULA VI - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
6.1 - Em contraprestação aos serviços licitados pelo presente 

instrumento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global total de R$ 

45.600,00 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais) dividido em 12 (doze) parcelas 

iguais, mensais e consecutivas de R$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais) vencendo 

a primeira parcela 30 dias após a assinatura do presente contrato e as outras 

subsequentemente, mediante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, anteriormente ao 

primeiro dia útil do mês. 

6.2 - No valor acima, estão incluídas todas as despesas direta e 

indiretas, tais como custos sociais, tributários, etc, ficando claro que à 

CONTRATANTE nenhum ônus caberá além do pagamento proposto. 

 

CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
7.1 – O pagamento do objeto deste instrumento, correrá por conta da 

seguinte Dotação:  

 

01 - Câmara Municipal 

05 - Secretaria da Câmara 

30 - Secretaria da Câmara 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 3ª Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA VIII- DA RESCISÃO 

 

8.1 - Aplica-se à presente licitação e decorrente instrumento de 

contrato as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, com suas modificações 

posteriores. 

 

8.2 - A aplicação de quaisquer sanções referidas no item 8.1., acima, 

não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou 

parcial do objeto ou pela inadimplência. 

 



8.3 - Os valores das penalidades serão descontados de eventuais 

créditos existentes e/ou, se for o caso, poderão ser cobrados judicialmente. 

 

8.4 - A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de 

exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como, das despesas advindas da 

nova contratação, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela 

CONTRATADA. 

 

8.5 - Em caso de não haver interesse por parte da CONTRATADA na 

prorrogação do contrato, deverá ela manifestar essa intenção à CONTRATANTE, por 

escrito, com antecedência mínima de 04 (quatro) meses da data do vencimento do 

contrato. 

 

8 .6 - A falta de cumprimento na íntegra das cláusulas contratuais, 

levará à rescisão do mesmo,  acarretando para a parte que deu causa, uma multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor global total  do presente instrumento de contrato. 

 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 
9.1 - A CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente 

serão aplicadas as sanções legais, a saber:  

a)  Advertência; 

b)  Multas administrativas, graduáveis conforme a gravidade 

da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20 % (vinte por cento) 

do valor do contrato, cumuláveis com as demais sanções;  

c)  Suspensão temporária de participação em licitações e 

impedimento de contratar com o Poder Legislativo por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

d)  Impedimento de fornecimento de declaração de idoneidade 

para licitar e contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA X - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 
10.1 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou 

transferência, no todo ou em parte sem prévia anuência da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA XI - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 
11.1 - Será providenciada, pela CONTRATANTE, a publicação no 

Jornal Oficial do Município, do presente Extrato do Contrato, no prazo estipulado pela 

legislação que rege os procedimentos licitatórios. 

 

CLÁUSULA XII – DO SUPORTE  LEGAL 



 
12.1 - O presente instrumento é firmado de acordo com a Lei n.° 8.666 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

12.2 - Fazem parte integrante desse contrato, para todos os fins de 

direito, independentemente de transcrição, e obrigando-se as partes em todos os seus 

termos, os seguintes documentos: 

a)  EDITAL DE CARTA CONVITE N°. 001/2014; 

b)  DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA 

VENCEDORA. 

       c)  PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA DO 

PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO. 

 

CLÁUSULA XIII - DO REAJUSTE CONTRATUAL 

 
13.1 - Em caso de prorrogação contratual após o prazo estabelecido 

inicialmente, o preço referente a contratação do objeto licitado poderá ser reajustado 

aplicando-se a variação do INPC ou outro que, por lei, venha a substituí-lo, apurado 

entre o mês de assinatura do contrato e o décimo segundo mês inclusive.  

 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 
 

14.1 - Para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias 

oriundas da execução do presente Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Itapira, Estado de São Paulo e renunciam a outros por mais privilegiados que sejam. 

 

14.2 - E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, e por 

estarem as partes justas e contratadas, nas pessoas de seus representantes legais, 

assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e para um único efeito de direito. 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, aos 24 de 

junho de 2014, retroagindo seus efeitos a 06 de junho de 2014. 

 

CARLOS ALBERTO SARTORI 

PRESIDENTE 

 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA                   JULIANO FELICIANO 

            1º SECRETÁRIO                                        2º SECRETÁRIO 

 

LUIZ NORBERTO DA FONSECA FILHO 

DIRETOR PROPRIETÁRIO 

 

TESTEMUNHAS           

                                                                                                       

ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI         



RG. 26.667.490-2  SSP-SP                   

 

PAULO PEREIRA DE GODOY 

RG. 17.244.223. SSP-SP 

 


