
 

                                         CONTRATO  Nº  003/2022 

                                             ( Pregão 001/2022) 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES de Ponte Serrada, Estado de Santa 
Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Rua Sete de 
Setembro 301, inscrita no CNPJ sob o n. 78.501.004/0001-40, representado pelo 
Presidente da Câmara senhor ANDRELEY ROBSON HABECH  brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade registrada sob o Nº 445 419 3, expedida pela 
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal sob Nº 009.120.829-76 residente e 
domiciliado no Município de Ponte Serrada - Estado de Santa Catarina, 
denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATANTE, e, 
de outro lado à empresa RADIO NAMBÁ LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n 83.014.803/0001-22 ., sediada na Rua Marechal 
Floriano Peixoto , nº  505, Município de Ponte Serrada – SC, neste ato representada 
pelo Sr. ANTONINHO ROSSI , brasileiro, casado, portador da RG n. 3.581.062  e CPF 
n. 176.328.209-06, residente e domiciliado na AV XV de Novembro, Município de 
Ponte Serrada - SC, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si 
justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir enumeradas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
2.1 – Divulgação de atos oficiais da Câmara Municipal de Vereadores, avisos de 

utilidade pública, cobertura de eventos, das seções ordinárias, descentralizadas e palavra 

livre, realizadas ela mesma no período de Março a Dezembro de 2022;  Edição do 

Programa informativo em áudio, a ser disponibilizado no dia subsequente a reunião, 

realizadas pela mesma no período de março a Dezembro de 2022. 

 

CLÁUSULA  SEGUNDA  - DO VALOR CONTRATUAL 
Os preços, certos e ajustados entre as partes, são da seguinte ordem: 

 O valor  total é de R$ 50.000,00 (  cinquenta mil  reais). 
 

CLÁUSULA  TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em dez  parcelas mensais, até o 10º (décimo) dia do 
mês subseqüente a prestação dos serviços. 

 

 

 



§ 1º - Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota 
Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.  

 

§ 2º - O contratante poderá sustar o pagamento, no todo ou em parte, nos 
seguintes casos: 

a) Quando não forem, respeitadas às normas para entrega dos 
produtos/serviços ou em desacordo com as exigências e especificações 
estabelecidas neste Contrato. 

b) Os gêneros fornecidos estiverem fora dos padrões éticos e da qualidade 
atribuível à espécie, devidamente aprovado pela Contratante; 

c) Existência de qualquer débito da Contratada para com este Ente Federado 
Contratante; 

d) Descumprimento de qualquer um dos dispositivos contidos neste Contrato. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à 
conta da dotação orçamentária  no   exercício de 2022. 

 

CLÁUSULA  QUINTA  - DA VIGÊNCIA 
O Presente contrato terá sua vigência a partir de sua assinatura vigorando até 31 
de dezembro de 2022. 

 

Parágrafo único -  Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos 
de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os 
serviços objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA  - DA FISCALIZAÇÃO E DA ENTREGA 

A fiscalização e o acompanhamento do espaço radiofônico, objeto deste Contrato, 
será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e devidamente 
credenciados. 

 

Parágrafo único -  A Contratada obriga-se a entregar o espaço radiofônico em que 
foi declarada vencedora, de acordo com a necessidade diária de consumo da 
Contratante. 

 

 



CLÁUSULA  SETIMA  - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou 
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA  OITAVA  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade do espaço radiofônico,  
entregues especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de 
não atendimento ao solicitado; 

b) Manter conforme orientação da Contratante, o controle do fornecimento; 

c) Pela observação nos prazos estabelecidos neste edital, para entrega e 
validade da proposta; 

d) Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei. 

 

CLÁUSULA NONA  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Apresentar Ordem de fornecimento; 

b) Efetuar o pagamento de acordo com a cláusula quarta deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL  

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com o 
Art. 77 e 80 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

§ 1º - A contratada, em caso de inadimplência total ou parcial do presente contrato 
estará sujeita as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) As demais penalidades previstas no Art. 86 a 99 da Lei n. 8.666/93; 

c) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

  

§ 2º - Em caso de exagerada repetitividade das faltas ou cometimento de falta mais 
grave, as penalidade serão de: 

a) Rescisão contratual; 

b) Suspensão do direito de licitar com a Contratante e, conforme o caso, até a 
declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública Municipal. 



  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA 

Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
data da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando 
sobrestado a mesma, até o julgamento do pleito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA  - DAS ALTERAÇÕES 

O presente instrumento poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no 
Art. 65 da Lei n. 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem 
crescente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste contrato por extrato, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

As hipóteses contratuais não previstas neste instrumento serão regidas pela Lei n. 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Serrada – SC, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do 
presente instrumento contratual. 

E, assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e acho 
conforme, as partes, a seguir, firmam o presente contrato, em 2 (duas) vias, de 
igual teor e forma, para um só efeito e será arquivado na Secretaria Geral da 
Câmara Municipal de Ponte Serrada, conforme dispõe o Art. 60 da Lei n. 8.666/93. 
 
Ponte Serrada, SC,  23   de  Fevereiro de 2022. 
 
_____________________________                               ____________________________ 
ANDRELEY ROBSON HABECH                          RÁDIO NAMBÁ LTDA. 
Presidente da Câmara                                          Empresa Contratada 
Municipal de Vereadores de PS.       


