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CONTRATO 11/2020 – TERMO DE CREDENCIAMENTO 08/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL pessoa jurídica de direito público,
doravante denominada CMRS ou CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº
83.622.985/0001-14, com sede na Praça 25 de Julho, nº 01 - Bairro Centro,
neste Município, neste ato representado por seu Presidente, Senhor CARISO
SÁVIO GIACOMINI, e do outro D`PRADA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES
VISUAIS  LTDA,  registrado  no  CNPJ/CPF  06.160.214/0001-01,  doravante
denominado  CREDENCIADO,  em  conformidade  com  o  disposto  na  Lei  nº
8666/93 e,demais normas aplicáveis a espécie, tem entre si justa acordada a
prestação de serviços mediante cláusulas e condições a seguir exaradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente  termo tem por  objeto  a  prestação  dos  serviços  de  publicidade
institucional por meio de impressão de material e instalação em outdoor com
dimensão de 9m x 3m, com duração bissemanal, dispostos de frente para a
Alameda Aristiliano Ramos ou Avenida Oscar Barcelos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço para o presente ajuste é de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais),
aceito pela CREDENCIADA, entendido este como preço justo e suficiente para
a total execução do presente objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O credenciamento entra em vigor na data de sua assinatura e se encerra em
31/12/2020.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes  da contratação  oriunda  desta  licitação correrão  à
conta da seguinte dotação orçamentária:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 - Serviços de Publicidade e Propaganda
Saldo: R$ 591.571,03 (quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e setenta e
um reais e três centavos)
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CLAÚSULA QUINTA - DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO
Os serviços contratados por este Termo serão pagos de acordo com o número
de publicações efetivamente realizadas e previamente autorizadas pela CMRS,
tendo como referência a tabela de preço referido no edital  de Chamamento
Público nº 04/2020.
O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado após o
período  bissemanal  de  publicação  previamente  autorizada  pela  CMRS.  O
pagamento será efetuado após o período de serviço realizado (bissemanal),
mediante  comprovação  da  publicação  aprovada  pela  Assessoria  de
Comunicação Social e pelo Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de
Rio do Sul, contra-apresentação em cheque nominal ou por meio de depósito
bancário, mediante apresentação da correspondente fatura/nota fiscal ao Setor
de Contabilidade da CMRS, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis em
relação à data de vencimento.
Uma vez aceita a fatura,  o respectivo pagamento será efetuado em até 10
(dez) dias contados da data do aceite.
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente
pelo  IGP-M/FGV  do  período,  ou  outro  índice  que  vier  a  substituí-lo,  e  a
Administração compensará a credenciada com juros de 0,5% (meio por cento)
ao mês, pro rata.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO
I  –  O  credenciamento  caracteriza  uma  relação  contratual  de  prestação  de
serviços;
II  –  O CREDENCIADO deverá manter,  durante  a  vigência  deste Termo,  as
condições de habilitação exigidas para a sua celebração;
III – É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização
de pessoal para a execução dos respectivos procedimentos, incluído encargos
trabalhistas,  previdenciários,  sociais  e  fiscais  resultantes  de  vínculo
empregatício ou comercial;
IV – É vedado:
a)  o  trabalho do CREDENCIADO em dependências  ou setores  próprios  da
Administração Pública municipal;
b) ao CREDENCIADO ter em seu quadro social ou de empregados, sob pena
de rescisão deste Termo, servidor público, contratado da Administração Pública
municipal sob qualquer título, ocupante de cargo eletivo.
c) o CREDENCIADO não poderá vir  a ocupar  cargo público,  contratado ou
eletivo, no Município CREDENCIANTE, sob pena de rescisão deste Termo;
d) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
O CREDENCIANTE, por intermédio da Assessoria de Comunicação Social da
CMRS,  realizará  fiscalização  dos  serviços  decorrentes  desse  Termo,  não
excluindo ou restringindo a responsabilidade do CREDENCIADO na prestação
do serviço, objeto deste Termo.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses:
a) pela ocorrência de seu termo final;
b) por solicitação do CREDENCIADO;
c) por acordo entre as partes;
d) unilateralmente, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no
caso de descumprimento de qualquer condição estabelecida no Edital ou no
Termo de Credenciamento.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CREDENCIADA sujeita-se às seguintes penalidades:
a) Advertência, quando forem constatadas irregularidades de menor gravidade
e sanáveis  sem prejuízo  para  o  erário  municipal,  para  as  quais  não  tenha
concorrido diretamente;
b)  Advertência  cumulada  com  reposição  de  prejuízos,  quando  forem
constatadas irregularidades de menor gravidade para o erário municipal, para
as quais o credenciado tenha concorrido diretamente;
c) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, limitado este a 15 (quinze)
dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
d) Multa de  8%  (oito por cento) no caso de inexecução parcial  do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano; 
e)  Multa  de  10%  (dez por  cento)  no caso de inexecução total  do contrato,
cumulado  com  pena  de  suspensão  do  direito  de  licitar  e  impedimento  de
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do
contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Rio  do  Sul/SC  para  dirimir  as  dúvidas
oriundas deste Termo, quando não solucionadas administrativamente.

E, por estarem juntos e acordados, assinam o presente em três vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio do Sul, 01 de junho de 2020.

CARISO SÁVIO GIACOMINI
Presidente da Câmara Municipal 

de Rio do Sul

MARILDO MARIAN
D`Prada Pub.  e Comunicações

Visuais LTDA

_________________________
Testemunha

Nome:Juliana E. Carvalho
CPF/MF: 010.092.939-74

___________________________
Testemunha

Nome: Leonardo S. Rutzen
CPF/MF: 041.500.899.90
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