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CONTRATO  Nº 003/2018 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA  TRANSMISSÃO VIA RÁDIO  
DAS  SESSÕES  REALIZADAS  PELA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ALEGRE, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALEGRE/ES, E A EMPRESA  ATS PROMOÇÕES 
LTDA – RÁDIO FAMALEGRE 104 FM, NA 
FORMA ABAIXO. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º piso, Centro, nesta 
cidade de Alegre/ES, inscrita no CNPJ sob o n° 31.726.714/0001-05, representado 
neste ato por seu Presidente, EMERSON GOMES ALVES, brasileiro, solteiro, CI n° 
1087765 SSP/ES, CPF n° 020.078.047-60, residente e domiciliado na Rua Padre Júlio 
Belloti, 82, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, doravante denominada CONTRATANTE, e 
de outro lado, a empresa ATS PROMOÇÕES LTDA – RÁDIO FAMALEGRE 104 FM, 
situada  à rua Vila Machado, 117, Centro, Alegre/ES,  inscrita no CNPJ sob o nº. 
39.817.820/0001-06, neste ato representado pelo seu sócio proprietário, Sr. TARCÍSIO 
JOSÉ SOBREIRA, residente e domiciliado à Rua Vila Machado, nº 117, Centro – 
Alegre/ES, portador do CPF nº 376.735.567-15, doravante denominada CONTRATADA, 
pactuam o presente Contrato, em conformidade com o artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 
1.1. O presente Contato tem por objeto a prestação de serviços de transmissão via 
rádio de  todas as  Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da  Câmara Municipal 
de Alegre, com abrangência em todo o Município de Alegre (sede e distritos).  
 

1.2. As Sessões Ordinárias são realizadas todas as segundas-feiras, 
preferencialmente, com início previsto para as 20 horas,  sem horário final pré-fixado, 
e as Sessões Extraordinárias e Solenes em dias e horários previamente estabelecidos. 
 

1.3. O objeto do presente contrato será suspenso durante o mês de janeiro no período 
de recesso legislativo, assim como poderá ser também suspenso no período eleitoral, 
mediante determinação judicial ou através de comunicação escrita de uma partes, 
ficando ajustado que nestes casos a CONTATANTE nada pagará à CONTRATADA, 
restando suspenso o contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE  
 
2.1. Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATANTE deverá: 
a) Fiscalizar os serviços, objeto deste Contrato, através do Setor competente; 
b) Observar para que durante a vigência deste instrumento, seja mantida a 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
c) Efetuar o pagamento na forma prevista do Contrato; 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATADA  

 
3.1. A CONTRATADA se compromete a: 
a) Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuar, bem assim pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos; 
b) Realizar as transmissões rigorosamente, com abrangência em todo o Município de 
Alegre, sede e distritos. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DO RESJUSTE 
 
4.1. O Preço Global da prestação de serviços de transmissão de todas as Sessões da 
Câmara Municipal será de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais) a ser 
pago em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), 
correspondentes aos meses de execução dos serviços, observados os casos de suspensão 
previstos no item “1.3.” da Clásula Primeira do presente Contrato. 

4.2. Os preços relativos a prestação dos serviços poderão ser reajustados, 
exclusivamente em caso de renovação contratual, respeitados os limites legais previstos 
na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. O valor mensal convencionado na Cláusula Quarta será pago após apresentação 
das faturas referente a execução dos serviços devidamente atestada pela área 
responsável do CONTRATANTE. 
 
5.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, essa será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ónus para a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA 
 
6.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de doze (12) meses, com início em 
01 de março de 2018 e término em 28 de fevereiro de 2019,  prorrogável em 
conformidade com o Inciso II, do Artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO INADIMPLEMENTO 

 
7.1. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência 
de qualquer das situações descritas no Art. 78 da Lei 8.666/93, será comunicado pela 
parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por 
via postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 
 
8.1. 0 Presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por interesse de 
qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio de no 
mínimo, 30 (trinta) dias. 
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8.2. A rescisão também poderá ocorrer nos termos e de acordo com as disposições  
estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

9.1. As despesas deste Contrato, no presente exercício, correrão por conta da dotação 
orçamentária 01.01.01.031.001.2001.339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 

 

9.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias 
que lhe forem destinadas, indicando-se através de Termo Aditivo próprio, consignados 
nos respectivos orçamentos-programa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA APROVAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 

10.1. Para prestação dos serviços a que se refere o presente Contrato, é inexigível 
licitação, com fundamento no "CAPUT" do Artigo 25 da Lei 8.666/93, por inviabilidade 
de competição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 
 

11.1. Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do 
instrumento de contrato e de seus aditamentos, no prazo legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

12.1. O Contratado deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
execução do serviço contratado, sujeitando-se às penalidades contidas no Termo de 
Referência e nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

13.1. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor 
Alan Carlos Massini Polastreli, designado pela Administração, nos termos dos arts. 67 
e 68 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 
 

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contato, as partes elegem o Foro da 
cidade de 4Alegre, Estado do Espírito Santo, em exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

E, por estarem justos e contratados, após lido e achados conforme, assinam o presente 
Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma. 
 

 
Alegre/ES, 01 de março de 2018. 

 
 

Pela Contratante:              Pela Contratada: 
 
 
EMERSON GOMES ALVES    TARCÍSIO JOSÉ SOBREIRA 
Presidente – CMA/ES                                       Sócio Proprietário – ATS Promoções Ltda     


