
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 070/2020 PROCESSO 38/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020. 

 

 

Que fazem entre si, de um lado A Câmara Municipal de Vereadores de Erval Seco – RS, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, inscrita sob CNPJ nº 29.934.517/0001-30, com sede na Avenida 

Albino Wagner, 382 na Cidade de Erval Seco, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato 

representado por seu Presidente Sr. RICARDO SCHNEIDER, brasileiro, casado, inscrito 

no CPF/MF sob nº. 001.020.330-30 e portador da Cédula de Identidade sob nº 8071558541 

expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão, 596 nesta cidade,       

doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa RADIO AVENIDA 

DE ERVAL SECO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 

03.934.545/0001-63 com sede na Avenida Reinoldo Sturzbecher, 360, centro, na cidade de 

Erval Seco/RS, doravante denominado de CONTRATADA, de comum acordo amparado na 

Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, DECLARAM pelo presente instrumento 

e na melhor forma de direito, ter justo e contratado, a prestação de serviços para a divulgação 

de atos oficiais do Município de Erval Seco conforme descrito nas clausulas e condições a 

seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente contrato é a Contratação de Serviços de Emissora Rádio compreendendo 

os seguintes trabalhos: 

 - Disponibilizar um colaborador da Rádio para a gravação das Sessões Plenárias e reuniões de 

interesse da Mesa Diretora. As sessões serão gravadas em áudio (para veiculação na rádio) e 

vídeo (para divulgação nas redes sociais). 

- Edição (cortes e ajustes no som e na imagem) do material gravado. 

- Disponibilizar equipamentos e colaborador para transmissão de sessões e/ou outros eventos, 

ao vivo, em áudio e vídeo, sempre que a mesa diretora requerer (Pelo rádio e/ou Redes Sociais). 

- Disponibilizar horário para a reprodução das Sessões Plenárias da Câmara, dependente do 

tempo necessário; 

- Disponibilizar 15 minutos semanais para a veiculação de um programa produzido pela Câmara 

de Vereadores para exposição dos trabalhos dos Vereadores, da Mesa Diretora, da Assessoria 

Jurídica e/ou da Secretaria Executiva. O programa será gravado e editado por um colaborador 

da Rádio. Caso haja interesse o programa poderá ser apresentado ao vivo (Se de interesse da 

Mesa Diretora). 

- Manter o Portal da internet da Câmara de Vereadores atualizado com informações originadas 

no Poder Legislativo (áudio das Sessões Plenárias, informativos, publicações legais e demais 

informações de interesse da Mesa Diretora). 

- Disponibilizar espaços durante a programação normal da Rádio para a divulgação de notas, 

avisos e comunicados de interesse da Mesa Diretora. 

- No caso de reuniões e/ou eventos relevantes, a Rádio disponibilizará um repórter para a 

cobertura jornalística (em áudio e vídeo), desde que previamente comunicada pela Secretaria 

da Casa. 

- Auxiliar com serviços técnicos de sonoplastia em eventos organizados pela Câmara de 

Vereadores. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 



 

2.1. A Contratada receberá para execução do serviço, objeto da cláusula primeira 

deste contrato, o valor mensal de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais).  

2.2. O pagamento será realizado em 10 dias após a emissão da nota fiscal. 

2.3. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver 

pendência da obrigação em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

3.1. O prazo de vigência do contrato inicia-se em 11 de maio de 2020 até 31 de 

dezembro de 2020 

3.2. No período de vigência do contrato vigerá também a garantia do objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

 

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária. 

Órgão 01-Câmara Municipal de Vereadores 

Unidade 01 – Câmara Municipal de Vereadores 

Proj./Ativ. 2.108 – Manutenção das Atividades do Legislativo 

10-3.3.90.39.00.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRA TADA 

 

5.1. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

5.2 Arcar com todas as despesas decorrentes na elaboração dos serviços prestados, 

de materiais, equipamentos, deslocamentos, estadia e alimentação, que correrão por conta 

exclusiva da Contratada; 

5.3 Permitir o acompanhamento dos trabalhos, objeto deste contrato; 

5.4. O preço ajustado na Cláusula Segunda inclui todos e quaisquer encargos 

trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, artigo 

71 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94.   

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

6.1. O não cumprimento do presente contrato pela contratada implicará nas penas 

previstas nos Art. 81 a 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, poderá ser de: 

6.2. De 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação no caso de 

inexecução total do contrato; 

6.3. De 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva contratação, por dia de atraso 

no prazo de entrega. 

6.4 De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação no caso de 

inexecução parcial do contrato.   

6.5. A contratada será advertida por escrito sempre que verificadas pequenas falhas 

técnicas corrigíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO 



 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 

7.2. Por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada pelo 

valor dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro valor a título de 

indenização ou qualquer outro, no presente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, 

regular-se-ão pelo contido na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subseqüentes. 

 

CLÁUSULA NONA – -DO FORO 

 

9.1. As partes elegem o Foro da cidade de Seberi/RS, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes 

do presente Contrato. 

 

9.2. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de 

igual teor e forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

              

 

Erval Seco/RS, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

 

RICARDO SCHNEIDER             RADIO AVENIDA DE ERVAL SECO LTDA                               
PRESIDENTE          EMPRESA CONTRATADA 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 


