
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 01/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01 /2022 

DISPENÇA DE LICITAÇÃO 01 /2021 

 
” Divulgação de atos oficiais do poder legislativo do município 
de Arroio Trinta - SC em programa quinzenalmente aos 
sábados entre 12.00 e 12:40 horas com duração de 10 
minutos e  Acompanhamento das seções ordinárias e 
extraordinárias por profissional da emissora e a produção, 
edição e programação dos programas e anúncios.”. 

 
A Câmara de Vereadores de Arroio Trinta - SC, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Galdino 
Nesi nº. 04, Centro, na cidade de Arroio Trinta  - SC, representado por seu Presidente Sr.Paulo Renato de 
Morais,  brasileiro,  residente e domiciliado na Rua Galdino Nesi n°. 44 centro de Arroio Trinta,  portador do 
CPF/MF n. 047.999.879-50, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado à empresa Rádio 
Tropical FM Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.816.796/0001-43, com sede na Avenida Antonio Carlos 
Altemburger nº. 240, cidade de Treze Tilias – SC, neste ato representada pelo senhor Fernando Lopes de 
Lima, inscrito no CPF/MF sob nº 026.712.869-02, residente e domiciliado na Rua prefeito João Belarmino 
Grando nº. 84 na cidade de Treze Tilias - SC, doravante denominado de CONTRATADA, com base no 
resultado do julgamento da Licitação – Modalidade dispensa nº 001 /2022, celebram o presente contrato 
conforme cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS DIVULGAÇÔES 
 
1.1. O objeto do presente instrumento consiste na Divulgação de atos oficiais do poder legislativo do 

município de Arroio Trinta - SC em programa quinzenalmente aos sábados entre 12.00 e 12:40 horas com 
duração de 10 minutos e Acompanhamento das seções ordinárias e extraordinárias por profissional da 
emissora e a produção, edição e programação dos programas e anúncios conforme especificações. 
  
1.2. As matérias a serem divulgadas serão aditadas pela contratada e a apresentação será feita por locutor 

da emissora, salvo quando gravados pela assessoria de imprensa deverão ser transmitidos conforme 
gravação. 
 
1.3. O participante detentor da proposta vencedora: 
1.3.1. Obrigar-se-á a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados. 
1.3.2. Será responsabilizado pelos danos causados diretamente à Câmara de Vereadores ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
1.3.3. Será responsável exclusivo, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato. 
 
1.4. O recebimento do objeto desta Licitação dar-se-á na forma dos artigos 73 e 75 da Lei 8.666/93, bem 

como o cumprimento deste contrato. 
 
1.4.1.As publicações veiculadas deverão atender ao disposto no art. 37 § 1º da Constituição Federal e ainda 

ao disposto no art.65 na Resolução 16 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 
 
1.5 A Câmara de Vereadores de Arroio Trinta não se responsabiliza por notícias divulgadas pela 
rádio que venham a causar qualquer tipo de dano (moral, material...) a qualquer pessoa que seja, 
sendo estas de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REAJUSTE  

 
2.1. A Contratante pagará a Contratada o valor de R$ 17.449,92 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta 

e nove reais e noventa e dois centavos) pelos trabalhos realizados,  em nove vezes iguais de R$ 1.938,88 
(um mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MULTA 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 10° (décimo) dia útil do mês subseqüente a 

prestação dos serviços, após a emissão e apresentação da Nota Fiscal para o devido processamento do 
pagamento. 
 
3.2. A fiscalização da execução do presente contrato ficará a cargo do Presidente da Câmara de 

Vereadores. 
  
Parágrafo Primeiro – Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a identificação do 
presente processo licitatório (Dispensa de licitação 01/2022. 
 

Parágrafo Segundo - Os recursos para pagamento da prestação de serviço do presente certame, se dará 
através de recursos próprios da Câmara de Vereadores de Arroio Trinta, nos valores citados na Cláusula 
Segunda. 
 
3.3. À CONTRATADA que não satisfazer os compromissos assumidos, serão aplicados as seguintes 

penalidades: 
I – Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para as quais tenha 
concorrido à contratada e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades; 
II – Multa – No caso de atraso da entrega do bem será aplicada à Contratada multa correspondente a 1% 
(um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado, até o limite de 10% (dez por 
cento); 
III – Multa 01% (um por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer outra cláusula contratual, 
com elevação para o dobro em caso de reincidência; 
IV - Caso a CONTRATADA persista descumprindo as obrigações assumidas, além da multas previstas nos 
itens anteriores, será rescindido o contrato de pleno direito, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais; 

 
3.4. As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a aplicação das outras. 

 
3.5. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula fica condicionada à prévia defesa, a ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO  
 
4.1. O Contrato terá sua vigência por 9 (nove) meses. 

  
4.2. Os acréscimos ou deduções das modificações que vierem a serem realizados serão regulados pela 

aplicação dos preços unitários constantes da proposta apresentada na licitação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de dotações orçamentárias específicas 

consignadas no Orçamento para exercício de 2022, assim classificadas: 
 
Dotação 3.3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal  
ANO: 2022 
 
CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE ENTREGA  
 

6.1. As divulgações deverão ser feitas conforme horários e condições citadas na cláusula primeira deste 

contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
7.1. O presente contrato é vinculado ao processo administrativo 01 2022, dispensa de licitação 01/2022, à 

luz da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, e demais alterações, e o Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1. A Câmara de Vereadores de Arroio Trinta poderá declarar rescindido o presente contrato 

independentemente de interpelação ou de procedimento judicial sempre que ocorrerem uma das hipóteses 
elencadas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93.  
 



 
 
 
 
8.1.1. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais ora firmadas, pela CONTRATADA, 

esta ficará sujeita às penalidades previstas pela Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes, bem como multa 
no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato. 
O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo. 
 
8.2. Além das condições previstas no art. 77, 78, 79 e 80, todos da Lei 8.666/93 e suas alterações, o 

presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das seguintes situações: 
8.2.1. Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a 

CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das seguintes situações: 
I. Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
II. Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 
III. Falência ou insolvência; 
IV. Não entrega do equipamento no prazo previsto. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

 
9.1. A CONTRATADA assume a responsabilidade de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 
10.1. As partes elegem o foro da Comarca Videira, Estado de Santa Catarina, para dirimirem quaisquer 

dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante 
testemunhas. 
 
 
 

Arroio Trinta, SC, 17 de  março de 2022. 
 

 
________________________________ 

Câmara de Vereadores de Arroio Trinta/SC 

Presidente 
 
 

Rádio Tropical Fm Ltda 
Contratada 

 
Testemunhas: 
 

Marciane Serighelli Tasca                                                              Keler Kaiber Magro  

CPF 029.990.559-43                                                                    CPF: 042.541.339-01   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


