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TERMO DE CONTRATO No 007/2017 

Termo de contrato que entre si celebram a Câmara 

Municipal de Salinas/MG e a empresa RADIO 

ALVORADA FM DE SALINAS LTDA, tendo como objeto 

a Contratação de emissora de radio para a prestaço 

de serviços de radiodifusão através de programas, 

publicacöes e inserçôes dos atos oficiais da Cârnara 

Municipal de Salinas, conforme a seguir. 

Contrato que entre si celebrarn a Câmara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob o n 2 . 

25.216.102/0001-70, corn sede na Rua Bias Fortes, n o . 92, Bairro Centro, Salinas/MG, 

CEP.: 39.560-000, neste ato representado pela Presidente, EILTON SANTIAGO SCARES, 

portador do CPF nR 550.339.116-00, RG nQ M - 3.630.373, residente na rua Tiradentes 69, 

Distrito de Nova Matrona, MunicIpio de Salinas/MG, e, do outro lado a empresa: RADIO 

ALVORADA FM DE SALINAS LTDA, estabelecida na Rua Mendo Corrêa, N° 63, Andar 2, 

Bairro Centro, Cep. 39.560-000, Salinas/MG, inscrita no CNPJ sob n 9 . 01.739.547/0001-76, 

neste ato representada pela procuradora, Sra. DEIVIONE GIL SOUZA PINHO, residente e 

domiciliada na Rua Miguel Alrneida, 07 - Centro, 39.560-000 - Salinas/MG, portador de 

identidade n 2 . MG-10.999.956 - PC/MG, CPF 047.164.926-05, doravante denominada 

sirnplesrnente CONTRATADA, perante as testemunhas ao final firmadas, pactuam o 

Contrataço de emissora de radio para a prestaçao de serviços de radiodifusão através 

de prograrnas, publicaçöes e inserçôes dos atos oficiais da Câmara Municipal de Salinas, 

conforme documentaço e condiçOes constantes do Processo n9 008/2017, TP sob o nQ 

006/2017, que fazem parte integrante deste contrato, sujeitando-se as partes as 
disposiçOes da Lei n2 8.666/93 ern sua redaçào atual, toda legislaço substitutiva e 

complementar, tendo ainda entre si justo e contratado, as cláusulas e condiçôes que se 

enunciam a seguir e que mutuarnente outorgam: 

cI.AUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1- 0 objeto do presente contrato é a Contratação de ernissora de radio para a prestação 

de serviços de radiodifus5o através de prograrnas, publicaçOes e inserçöes dos atos 

oficiais da Câmara Municipal de Salinas, conforme anexo I (termo de referencia) do edital, 

tendo ern vista o resultado do Processo no. 008/2017 Tomada de Preço n2. 006/2017, 

realizada no dia 16 (dezesseis) de novembro do corrente ano, devidarnente homologada. 

1.2 - S5o partes integrantes e cornplernentares deste contrato, independe: 

transcriçào, o Processo Licitotório n 2. 00812017, Tornado de Preço n9. 

respectivas normas, especificaçöes, despachos, pareceres, planilhas, 

docurnentos dele integrantes. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
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a) arcar corn o onus das obrigaçöes tributárias previdenciárias e securitárias devidas em 

razo deste contrato; 

b) garantir a prestaçäo dos serviços com pontualidade na forma estabelecida rieste 

instrumento. 

c) - Cumprir rigorosamente a prazo pactuado no presente contrato. 

d) - Responsabilizar-se par todos as encargos e obrigacöes sociais, tributárias, 

trabathistas, securithrias e previdenciárias e quo incidam ou venham a incidir sabre a 

objeto deste contrato. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA FISCALIZAçAO E ACEITAçA0 DOS SERVIOS 

4.1 A CONTRATANTE fiscalizará a execucão dos serviços contratados e verificará a 

cumprimento das especificaçoes técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, 

quando n5o corresponderem ao desejado ou especificado. 

4.1.1 A fiscalizaçâo dos serviços será exercida pela Direcâo Geral, ou par prepostos 

norneados para esta finalidade. 

4.2 A fiscalizaço pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabitidade (mica, 

integral e exclusiva da CONTRATADA pela perfeita execuc5o dos servicos. 

4.3 A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovaç5o 

formal da CONTRATANTE. 

4.4 A no-aceitaço do algurn serviço, no todo ou em parte, nào implicará a ditaçào do 

prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE. 

4.5 A CONTRATADA adotará as providências necessárias para quo qualquer serviço, 

incluIdo o de veicutaçào, considerado näo aceitével, no todo ou em parte, seja refeito ou 

reparado, as suas expensas e nos prazos estipulados pela fiscatizaçäo. 

4.6 A aprovaçào dos serviços executados pela CONTRATADA ou par seus subcontratados 

nào a desobrigará de sua responsabilidade quanta a perfeita execuçäo dos serviços 

contratados. 

4.7 A ausência do comunicaço por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidade ou 

falhas, no exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato. 

4.8 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condiçOes para a mais arnpta e 

fiscalizaço, durante a vigéncia deste contrato, fornecendo inforrnaçOes, pro 

acesso a documentaçäo pertinente e aos serviços em execução e ater 

observaçOes e exigéncias apresentadas pela fiscalizaçâo 
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4.9 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE e/ou 

auditoria externa por eta indicada tenham acesso a todos os documentos que digam 

respeito aos servicos prestados a CONTRATANTE. 

4.10 A CONTRATANTE e facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste 

contrato, juntamente corn representante credenciado pela CONTRATADA. 

4.11 A CONTRATANTE realizará periodicamente a seu exclusivo criteria e sem aviso 

prévio, avatiação da qualidade do atendimento, do nivel técnico dos trabaihos e dos 

resultados concretos dos esforços de comunicação sugeridas pela CONTRATADA, da 

diversificaço dos serviços prestados e dos beneilcios decorrentes da poiltica de precos 

por eta praticada. 

4.11.1 A Câmara promoverá avaliação de serviços e será considerada pela CONTRATANTE 

para aquilatar a necessidade de solicitar a CONTRATADA que meihore a qualidade dos 

servicos prestados, caso necessário; para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a 

qualquer tempo, rescindir o presente contrato; para fornecer, quando soticitado pela 

CONTRATADA, declaracöes sobre seu desernpenho, a fim de servir de prova de 

capacitacão técnica em licitacôes. 

CLAUSULA QUINTA - DA PRESTAçA0 DOS SERVIçOS 

5.1.- Os serviços deverào ser prestados no horário estabelecido pela diretoria da Câmara 

Municipal de Salinas (endereço constante no Preâmbulo deste edital) nos dias 

determinados pela mesma, após a assinatura do respectivo termo de contrato. 

5.2. - Todos as custos para prestaço dos serviços (transporte, alimentação e 

hospedagern) seräo par conta da CONTRATADA devendo serern este inclusos. 

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS 

6.1 Os encargos sociais e previdenciários devidos, na forma da tel vigente, correro por 

conta do contratado. 

ci.Ausuta SETIMA - DA ATUALI2AçAO FINANCEIRA DO PREO E DA REV!SAO 

7.1 A atualização financeira do valor contratado terá corno base o Indice Geral de Preços 

ao Consurnidor - IPCA/IBGE. 

7.2 Os requerimentos de revisão contratuat deverâo ser instruldos corn docurnentosque. 

comprovern o fator superveniente irnprevisivel e alheio a vontade das partes, provocador 

do desequilibrio contratual, sob pena de näo recebirnento 
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7.2.1 A administraçäo responderá em ate 10 (dez) dias (iteis o pleito de que trata o item 

7.2, perIodo durante o qual a contratada se sujeita as sançôes legais, contratuais e 

editailcias, em caso de recusa na execução do objeto, seja qual for a quantidade. 

7.3 Nos termos dos Art. 11 e 12, da Lei 01  8.880/94, fica vedado o reajuste contratual. 

CLAUSULA OITAVA - DAS 5ANç6ES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - 0 descumprirnento total ou parcial do disposto neste contrato pela contratada 

caracterizaré sua inadimplência, sujeitando-se a mesma as seguintes sançöes: 

a) advertência; 

b) suspensâo temporária do direito de licitar e contratar com a Adrninistraçäo Municipal, 

conforme disposto no inciso Ill, Art. 87 da Lei 8.666/93. 

c) declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçao, conforme 

disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei 01 . 8.666/93; 

d) multa de 30% (trinta por cento), mais juros de 0,1% (urn décirno por cento), para cada 

dia de atraso, pelo nào cumprirnento do prazo estabelecido para entrega do objeto 

adjudicado; 

e) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, pelo no comparecimento 

para assinatura do contrato, ou descumprirnento total ou parcial do presente Contrato; 
f) as multas previstas neste Edital poderâo ser cobradas extra-judicialmente, por 

lançamento em DIvida Ativa, bern como judicialmente, por execuço ou processo 

aplicável a espécie; 

g) as multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuizo das 

demais sançOes contratuais, editalicias e legais. 

CLAUSULA NONA - DAS DIsPoslçOEs FINAlS 

9.1 - 0 descumprirnento de quaisquer das cláusulas deste contrato, sem justa causa, 

implica na aplicação das sancôes previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alteraçOes. 

9.2- 0 presente contrato: 

9.2.1 - vigerá por 12 (doze) meses apOs assinatura, encerrando de pleno direito corn o 

cornprirnento das obrigaçôes nele estabelecidas. 

9.2.2 - poderé ser rescindido nas condiçöes previstas nos artigo 77 a 80 da Lei Federal 

8.666/93 e suas alteraçOes. 

9.2.3 - poderá ser alterado de acordo corn os Artigos 57 e 65 da Lei n2 8.666/93, através 

de termo(s) aditivo(s). 

9.2.4 - é regido pela Lei Federal 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

10.1.-As partes elegem para soluçäo de qualquer pendência oriunda da execuç5o deste 

contrato o foro da cornarca de Salinas/MG, renunciando a qualquer outro, ainda que 

privilegiado. 
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Estando assim justas e coritratadas as partes, firmam o presente instrumento, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

Salinas/MG, 27 de novembro de 2017. 

CONTRATANTE: 
EILTON S TIAGO SOARES 

PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DE SALINAS 

CONTRATADA: 

DEIVIONE GfL SOUZA PIN/-lO 

RADIO ALVORADS FM DE SALI.JAS LTDA 

TESTEMUNHAS: 

CPF: O''P'OS/4/6- 1; 	 CPF: ioo8.6'C3J 
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