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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA 
INTERNET 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2017 
MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017                          
  
NOME/RAZÃO 
SOCIAL/CNPJ 

            

ENDEREÇO:               

CIDADE:         ESTADO:       

         
TELEFONE:   FAX:     E-MAIL:     

PESSOA PARA 
CONTATO: 

            

Recebi (emos) através do acesso à página www.bomjesus.sc.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

LOCAL:         DATA:         

ASSINATURA:                 

Senhor licitante,                 
Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Bom Jesus e essa Empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo do Edital supra, à Comissão 
Permanente de licitação. 
Por via postal, pelo fax (xx49) 3424-0181 ou pelo e-mail licitacao@bomjesus.sc.gov.br.   
O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório como de quaisquer 
informações adicionais que não interferem nas cotações.  
 

Bom Jesus – SC.         DATA: 
30/06/2017 

    

Valdemir de Mello - Pregoeiro 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 31/2017 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) nº. 19/2017 
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/07/2017 
 
 
HORÁRIO: até 8h – credenciamento – 8h15min - abertura do Pregão 
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Estado de 
Santa Catarina, localizada na Rua Pedro Bortoluzzi, 435, Centro de Bom Jesus. 

 
 

O Município de Bom Jesus, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua Pedro 
Bortoluzzi, 435, através do Sr. Rafael Calza - Prefeito Municipal, torna público para 
conhecimento de todos os interessados, que no dia e hora acima indicados, será realizada 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO ITEM, que será regido 
pela Lei Federal Nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no 
presente Edital. 
 
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM E FM COM ALCANCE EM TODA 
EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-SC, PARA VEICULAÇÃO DE 
NOTÍCIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS 
PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JESUS, deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante. 
 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
1 – OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM E 
FM COM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE BOM 
JESUS/SC, PARA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS 
E PROGRAMAS INFORMATIVOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, conforme especificações 
constantes do folheto descritivo, que integra este Edital – Anexo I. 
 
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão participar do certame todas as empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital. 

2.2  
2.3 . Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) Encontram-se sob falência ou concordata, Concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
d) Emissoras que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal. 
 



                                          ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

                                          Rua Pedro Bortoluzzi, 435 – Centro 

                                          CNPJ: 01.551.148/0001-87  

3 – CREDENCIAMENTO 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 a) Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial registrado na Junta Comercial, (CÓPIA AUTENTICADA) no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
b)Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, com poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento de identificação que contenha foto. 
 
3.3 – Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
3.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, não importará na 
exclusão da licitante por ele representada, sendo que neste caso serão considerados os 
valores cotados inicialmente, para todos os fins legais. 
 
3.5 – Declaração de enquadramento de micro empresa e empresa de pequeno porte, se for o 
caso. Anexo IV 
 
3.6 - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, dando ciência de que atende 
às condições do presente certame. Anexo II 
 
3.7 – Cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ; 
3.8 – Certidão simplificada da Junta Comercial; 
3.9 – Comprovação da abrangência de sinais radiofônicos em todo território do município de 
Bom Jesus, através de mapa e comprovante de potência autorizada pela ANATEL. 
 
4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
4.1 – Os documentos de credenciamento especificados no item 3.1 deverão ser apresentados 
fora dos Envelopes nº 1 e 2, bem como a Declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, dando ciência de que atende às condições do presente certame e Declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, conforme 
Modelos, constante do Anexo II e IV deste edital,  
 
4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 
além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
À Prefeitura Municipal de Bom Jesus – SC. 
À Equipe de Apoio e Pregoeiro 
Pregão Presencial nº. 19/2017 
Processo Administrativo nº 31/2017 
Abertura: 20/07/2017 às 8h15min  
Envelope 001 – Da Proposta 
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À Prefeitura Municipal de Bom Jesus – SC. 
À Equipe de Apoio e Pregoeiro 
Pregão Presencial nº. 19/2017 
Processo Administrativo nº 31/2017 
Abertura: 20/07/2017 às 8h15min  
Envelope nº 002 – Documentação para Habilitação 
 
4.3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou procurador, juntando-se cópia do 
instrumento de procuração. 
 
4.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada. 
 
4.5 - Poderão participar do certame todas as empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto, sendo que deverão apresentar o recibo de retirada do Edital, podendo 
ser enviado no e-mail licitacao@bomjesus.sc.gov.br ou na sala de licitações, até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da data de abertura do processo, devidamente assinado/carimbado. 
 
5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1 – A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição Estadual/Municipal da licitante; 
b) Número do processo e número deste Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 
termo de Referência – Anexo I deste Edital; 
d) Preço unitário e total do item, bem como o preço total geral, em moeda corrente nacional, 
em algarismo e por extenso, apurado a data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza 
e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço do objeto da presente 
licitação. 
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
 
5.2 – Não será admitida cotação inferior ou divergente à prevista neste edital. 
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” 
6.1 – Os licitantes deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes 
documentos para participar do presente certame: 
 
6.1.1 – Habilitação Jurídica 
a – Cédula de Identidade dos proprietários, ou responsáveis pela firma e assinantes da 
proposta de preços; 
b  – Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 
c – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores; 
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d – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
e – Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 
8.666/93. 
f – Caso seja apresentado os documentos das alíneas “a”, “b” e “c” no credenciamento será 
dispensada a apresentação dos mesmos no envelope de habilitação. 
 
6.1.2 – Regularidade Fiscal: 
a – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 
b - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto contratual; 
c - Certidões Negativas de: 
d - Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União 
(abrangendo a Previdência Social)  
e - Regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual; 
f - Tributos Municipais da sede do licitante; 
g - Regularidade Social junto ao FGTS; 
h – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – site www.tst.jus.br/certidão (endereço 
eletrônico para emissão da referida certidão que é gratuita). 
 
6.1.3 – Qualificação Econômico - Financeira 
a – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica,  
 
6.1.4 – Qualificação Técnica 
a – Comprovação fornecida pelo licitante de que recebeu os documentos e de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação (modelo anexo V). 
b - Licença para funcionamento como emissora de rádio expedida pela Anatel – Agência 
Nacional de Telecomunicações. 
 
6.1.5 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
a – Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o mesmo cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
6.1.6 - Inexistência de Servidor Público Municipal de Bom Jesus nos Quadros da 
Empresa  
a – Declaração de Inexistência de Servidor Público Municipal de Bom Jesus nos Quadros da 
Empresa, modelo anexo VI. 
 
7 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
7.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame 
através da apresentação de procuração ou cópia do Contrato ou Estatuto Social, indicando o 
sócio-gerente representante. 
 
7.2 – Após credenciamento, as licitantes consideradas “credenciadas” entregarão ao 
pregoeiro em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
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7.3 – A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e anexos. 
 
7.3.1 – Será considerada vencedora o licitante cujos serviços apresentarem MENOR PREÇO 
POR ITEM; 
 
7.3.2 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no 
caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para a apuração do valor da proposta. 
 
7.3.3 – Serão desconsideradas ofertas baseadas nas propostas das demais licitantes. 
7.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
b) não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas na condição da alínea anterior serão 
selecionadas as propostas que apresentarem menor preço, até o máximo de 03(três). No 
caso de empate de ofertas, serão admitidas todas as ofertas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 
 
7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances, em relação aos demais empatados e assim sucessivamente até a definição completa 
da ordem de lances. 
 
7.6 – Os lances devem ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
 
7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
7.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor para a obtenção de 
melhor preço, mesmo que somente uma empresa esteja credenciada. 
 
7.9 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela Administração, que será 
juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
7.10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, obedecido ao critério estabelecido no 
item 7.3.1 deste Edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu 
autor/licitante.  
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7.11 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
7.12 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
7.13 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
7.14 – O Licitante em hipótese alguma poderá retirar a proposta apresentada. 
 
7.15 – Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço por item, negociará com o seu 
autor/licitante, se for o caso, e decidirá sobre a sua aceitabilidade e em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu autor, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
 
7.16 – O pregoeiro antes de anunciar a proposta vencedora, poderá desclassificar o licitante 
que comprovadamente tenha descumprido contrato com qualquer ente público no que diz 
respeito a prazo de realização de serviços da natureza licitada.   
 
  
8 – DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
8.1 – No final da sessão, os licitantes que pretenderem recorrer deverão manifestar-se, 
motivadamente, e juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista 
imediata dos autos (lei 10.520, art. 4º, inciso XVIII). 
 
8.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro a licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo ao setor jurídico para parecer e consequentemente, à 
autoridade competente para a homologação. 
 
8.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminha-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente. 
 
8.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
8.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento implicará na invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.6 – A Adjudicação será feita por ITEM. 
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9 – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 
LICITAÇÃO 

a) A proponente deverá iniciar os serviços imediatamente após assinatura do contrato, 
conforme a necessidade de cada secretaria, sendo que os serviços serão efetuados 
na própria sede da proponente através do pessoal contratado pela mesma, pelo 
período de 12 (doze) meses, podendo serem prorrogados nos termos e limites legais, 
com devida justificativa palusível; 

 
b) A Emissora de Rádio proponente deverá obrigatoriamente comprovar que seus sinais 

radiofônicos abrangem todo território do município de Bom Jesus/SC; 
 
 

c) A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício entre o Município 
perante a contratada e com seus profissionais contratados, sendo de sua 
responsabilidade materiais, equipamentos e pessoal especializado necessários para 
execução dos serviços, pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem 
sobre a contratação, além do fornecimento de todo material necessário para realização 
dos serviços; 
 

d) A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados e com 
experiência na área. A execução dos serviços será acompanhada pela Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/SC; 
 
 

e) A produção geral dos programas e dos spots será de responsabilidade da contratada, 
bem como de disponibilizar todo o suporte técnico de pessoal e equipamentos 
necessários para a execução dos serviços. 
 

f) Entregar mensalmente um arquivo em CD ou outra forma de armazenamento de 
informações e dados, de todos os programas e spots veiculados durante cada mês, 
para fins de liquidação da despesa, nos termos do art. 62 e 63 da Lei 4.320/64. 
 
 

g) Os serviços e demais formatações encontram-se dispostos no Anexo I deste Edital. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1 As notas fiscais/fatura relacionadas ao objeto da presente licitação, deverão ser 
encaminhadas ao setor de contabilidade mediante comprovação da execução dos serviços, 
através de relatório e cumprimento da letra “f” do item 9. 
 
  
11 – DA FORMA DE PAGAMENTO 
11.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, após assinatura do contrato, mediante a 
execução dos serviços e apresentação da respectiva nota fiscal, com apresentação de 
relatório dos serviços executados e cumprimento da letra “f” do item 9. 
 
11.2 – As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e 
seu vencimento ocorrerá até 05(cinco) dias após a data da sua apresentação válida. 
 
12 – DA CONTRATAÇÃO 
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12.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a celebração de 
Termo de Contrato, cuja minuta constitui Anexo VIII do presente ato convocatório, quando for 
o caso. 
 
12.1.1 – Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
da Adjudicatária perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a fazenda Nacional, estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
12.1.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02(dois) dias úteis, comprovar a sua situação 
de regularidade de que trata o subitem 12.1.1 deste item 12, mediante a apresentadas 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar. 
 
12.2 – A Adjudicatária deverá no prazo de 03 (três) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer à sede da Prefeitura, no Departamento de Licitações para assinar o 
termo de contrato, se for o caso. 
 
12.3 – A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou diminuições na quantidade dos 
serviços objeto da presente licitação, de até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado da autorização de fornecimento, conforme (Art. 65) da Lei nº 8.666/93. 
 
12.4 - O Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos se houver interesse 
público e conveniência econômico-financeira para o município, conforme preceitua o artigo 
57, incisos II da Lei nº 8.666/93, lavrando-se o competente termo de aditamento. 

 

13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIPLEMENTO 
13.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem 
prejuízo das sanções legais, Art.86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
a) Advertência 
b) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do licitante em 
assinar o instrumento contratual em 05(cinco) dias úteis, contados da data de sua 
convocação, se for o caso.  
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso no início da 
execução dos serviços 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação. 
 
13.2 – O valor da multa aplicada será deduzida pela CONTRATANTE por ocasião do 
pagamento, momento em que a Tesouraria, comunicará à CONTRATADA. 
 
13.3 – Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA, ficará 
obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura. 
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Se não o fizer, será encaminhado à Procuradoria Jurídica para cobrança e processo de 
execução. 
 
13.4 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade de suas propostas não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para 
licitação ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, 
falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração 
Municipal pelo infrator: 
a)advertência 
b)multa 
c)suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o Município, pelo prazo de até  
05(cinco) anos; 
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
13.5 Nenhuma seção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do 
processo. 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 – As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
14.- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 
 
14.2.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 
1(um) dia útil. 
 
14.2.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
14.3 – Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
14.4 – Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de referência. 
Anexo II - Modelo de declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação e, 
Anexo III – Modelo da Proposta de Preços 
Anexo IV – Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, se for o caso, 
Anexo V – Modelo de Comprovação fornecida pelo licitante de que recebeu os documentos e 
de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, 
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Anexo VI – Modelo de declaração que não possui no quadro de pessoal, funcionário da 
prefeitura, 
Anexo VII – Modelo de Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o 
mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e, 
Anexo VIII - Minuta do Contrato.  
 
14.5 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da comarca de Xanxerê-SC. 
 
Bom Jesus (SC), 30 de junho de 2017. 
  

 
 

Rafael Calza 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

Cinthia Schneider 
Assessor Jurídico 
OAB/SC 43.050 
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PREGÃO PRESENCIALNº 19/2017 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

OBJETIVO. 
 
CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM E FM COM ALCANCE EM TODA 
EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/SC, PARA VEICULAÇÃO DE 
NOTÍCIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS 
PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JESUS. 
 
 
PAGAMENTO. 
 
O pagamento será efetuado mensalmente, após assinatura do contrato, mediante a execução 
dos serviços e apresentação da respectiva nota fiscal, com apresentação de relatório dos 
serviços executados e mídia divulgada gravada em CD ou outro dispositivo tecnológico. 
 
As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 
vencimento ocorrerá até 05(cinco) dias após a data da sua apresentação válida. 
 
 
 
CONDIÇÕES GERAIS. 
 

a) A proponente deverá iniciar os serviços imediatamente após assinatura do contrato, 
conforme a necessidade de cada secretaria, sendo que os serviços serão efetuados 
na própria sede da contratada através do pessoal contratado pela mesma, pelo 
período de 12 (doze) meses; 
 

b) A Emissora de Rádio proponente deverá obrigatoriamente comprovar a abrangência de 
sinal radiofônico em todo território do Município de Bom Jesus/SC; 
c) A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício entre o Município perante 
a contratada e com seus profissionais contratados, sendo de sua responsabilidade materiais, 
equipamentos e pessoal especializado necessários para execução dos serviços,  pagamento 
de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação, além do fornecimento de 
todo material necessário para realização dos serviços; 
d) A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados e com 
experiência na área. A execução dos serviços será acompanhada pela Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/SC; 
e) A produção geral dos programas e dos spots será de responsabilidade da contratada, bem 
como a cedência de todo o suporte técnico de pessoal e equipamentos necessários para a fiel 
execução dos serviços. 
f) Entregar mensalmente um arquivo em CD ou outra forma de armazenamento de 
informações e dados, de todos os programas e spots veiculados durante o mês. 
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ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. (anexo I)  
 
 

Item Quant Und. Descrição/especificação do objeto 

01 1.000 
INSER
ÇÕES 

CONTRATAÇÃO DE 1.000 INSERÇÕES DE 30 
SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS 
E INFORMATIVOS EM GERAL – EMISSORA DE 
RÁDIO FM. 
 
NOTA: AS INSERÇÕES DE PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS DA SAÚDE OU DA EDUCAÇÃO 
DEVERÃO SER REGISTRADOS E EMITIDAS NOTAS 
FISCAIS SEPARADAS PARA EMPENHAMENTO E 
PAGAMENTO NAS DOTAÇÕES ESPECÍFICAS. 

02 12 meses 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO PARA 
DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DOS ATOS OFICIAIS, 
OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA 
COLETIVIDADE, COM PROGRAMAS INFORMATIVOS 
DE 10 (dez) MINUTOS CADA, A SEREM 
REPRODUZIDOS NO INTERSTICIO DAS 10:00 HORAS 
ÀS 12:00 HORAS, SEMANALMENTE, AOS SÁBADOS – 
COM ABRANGÊNCIA DE AUDIENCIA EM TODO O 
MUNICÍPIO DE BOM JESUS – EMISSORA DE RÁDIO 
FM 
 
NOTA: A MATÉRIA A SER DIVULGADA PODERÁ SER 
GRAVADA ANTECIPADAMENTE OU AO VIVO, POR 
REPRESENTANTE MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO. 

03 12 meses 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO PARA 
DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DOS ATOS OFICIAIS, 
OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA 
COLETIVIDADE, COM PROGRAMAS INFORMATIVOS 
DE 10 (dez) MINUTOS CADA, A SEREM 
REPRODUZIDOS NO INTERSTICIO DAS 10:00 HORAS 
ÀS 12:00 HORAS, SEMANALMENTE, AOS SÁBADOS – 
COM ABRANGÊNCIA DE AUDIENCIA EM TODO O 
MUNICÍPIO DE BOM JESUS – EMISSORA DE RÁDIO 
AM 
 
NOTA: A MATÉRIA A SER DIVULGADA PODERÁ SER 
GRAVADA ANTECIPADAMENTE OU AO VIVO, POR 
REPRESENTANTE MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO. 

 
 

      NOTAS:  - O item 1, relativo as 1.000 inserções fica limitado à R$ 10,00 (dez) reais por 
inserão e dependerão de prévia requisição do município. 

 - Os itens 2 e 3 ficam limitados seus valores unitários (mensal), em R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais), cada. 
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PREGÃO PRESENCIALNº 19/2017 
 
 

ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da 
empresa licitante) 
 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 19/2017 
 
 
 

Vimos pela presente apresentar a Vossa Senhoria, a        
documentação da empresa ...........referente à licitação em epígrafe e declaramos que 
atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, 
não havendo fato impeditivo à habilitação. 
 
Município, ........ de .............. de 2017. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal ou do Procurador) 
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PREGÃO PRESENCIALNº 19/2017 
 

ANEXO III 
 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (SUGESTÃO) 

 
 
Nome da empresa: 
Inscrição Estadual/Municipal: 
Endereço: 
CNPJ: 
Processo nº. 31/2017 
Pregão Presencial nº. 19/2017 
Validade da proposta: 60 dias 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Item Quant Und. Descrição/especificação do objeto 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 1.000 
INSERÇ

ÕES 

CONTRATAÇÃO DE 1.000 INSERÇÕES 
DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO 
DE COMUNICADOS E INFORMATIVOS 
EM GERAL – EMISSORA DE RÁDIO FM. 
 
NOTA: AS INSERÇÕES DE 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DA SAÚDE 
OU DA EDUCAÇÃO DEVERÃO SER 
REGISTRADOS E EMITIDAS NOTAS 
FISCAIS SEPARADAS PARA 
EMPENHAMENTO E PAGAMENTO NAS 
DOTAÇÕES ESPECÍFICAS. 

  

02 12 meses 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO 
PARA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DOS 
ATOS OFICIAIS, OBRAS E SERVIÇOS 
DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, 
COM PROGRAMAS INFORMATIVOS DE 
10 (dez) MINUTOS CADA, A SEREM 
REPRODUZIDOS NO INTERSTICIO DAS 
10:00 HORAS ÀS 12:00 HORAS, 
SEMANALMENTE, AOS SÁBADOS – 
COM ABRANGÊNCIA DE AUDIENCIA EM 
TODO O MUNICÍPIO DE BOM JESUS – 
EMISSORA DE RÁDIO FM 
 
NOTA: A MATÉRIA A SER DIVULGADA 
PODERÁ SER GRAVADA 
ANTECIPADAMENTE OU AO VIVO, POR 
REPRESENTANTE MUNICIPAL, A 
CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 
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03 12 meses 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO 
PARA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DOS 
ATOS OFICIAIS, OBRAS E SERVIÇOS 
DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, 
COM PROGRAMAS INFORMATIVOS DE 
10 (dez) MINUTOS CADA, A SEREM 
REPRODUZIDOS NO INTERSTICIO DAS 
10:00 HORAS ÀS 12:00 HORAS, 
SEMANALMENTE, AOS SÁBADOS – 
COM ABRANGÊNCIA DE AUDIENCIA EM 
TODO O MUNICÍPIO DE BOM JESUS – 
EMISSORA DE RÁDIO AM 
 
NOTA: A MATÉRIA A SER DIVULGADA 
PODERÁ SER GRAVADA 
ANTECIPADAMENTE OU AO VIVO, POR 
REPRESENTANTE MUNICIPAL, A 
CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 

  

 
Valor total por extenso R$(................................................................................................) 

 
 (inserir local e data) 

 
 
 Assinatura: 

Nome do responsável: 
RG: 
CPF: 

Carimbo da empresa 
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PREGÃO PRESENCIALNº 19/2017 
 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

 DE PEQUENO PORTE (MODELO) 
 
 

 
À Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
PREGOEIRO: Valdemir de Mello 
 
 
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N°  19/2017. 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ 
n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO)____________________________, declara, sob as 
penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 
de 2006, que: 
 

 
a) se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP), 
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II 
(EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
Local e Data 

 
 

 
__________________________________ 

Assinatura, nome e número de identidade do declarante 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO (Pregão Presencial). 
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PREGÃO PRESENCIALNº 19/2017 
 

 
ANEXO V 
MODELO 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A empresa ......................, neste ato representada pelo seu (a) representante 
legal, Senhor(a) .................., portador da cédula de identidade nº. ....../..., CPF nº. ........., 
declara que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e 
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 19/2017. 

 
 
 

Cidade/Estado, .... de ...... de 2017. 
 
 
 
 
 

Assinatura e Carimbo 
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PREGÃO PRESENCIALNº 19/2017 
 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS 

DA EMPRESA  
 
 
 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir 
número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu 
quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação.  

 
 
 
 
 

(inserir local e data)  
 
 
 

(assinatura do representante legal) 
CPF nº. 
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PREGÃO PRESENCIALNº 19/2017 
 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro 
de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não possuindo ainda qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

(Constituição Federal, Art. 7º, inciso XXXIII). 
 

Bom Jesus – SC, ..... de ....... de 2017. 

 

Assinatura 

RG: 

Carimbo 
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PREGÃO PRESENCIALNº 19/2017 
 
 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº ....../2017 

 

Município de Bom Jesus, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede administrativa à Rua ______________, Bairro Centro, nesta cidade, 
inscrita no C.N.P.J. /MF sob o nº _________________, neste ato representado, na forma de 
sua Lei Orgânica, pelo Excelentíssimo Prefeito Senhor RAFAEL CALZA, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado em Bom Jesus, doravante denominado de CONTRATANTE e outro 
lado a empresa......................, inscrita no CNPJ ............................., instalada na 
.......................... nº ................, Bairro, na cidade de ........................./....., representada neste 
ato pelo(ª) seu(ª) sócio(ª) proprietário(ª) ....................., estado civil, profissão, portador do CPF 
nº ....................... e do RG nº ..............SSP/...., residente e domiciliado(ª) à .................... nº 
.................., Bairro, Município de  .................. – ....., doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial n.º 19/2017 e Processo Administrativo n.º 31/2017,  mediante as cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Este Contrato tem por objeto a Contratação de emissora de rádio AM e FM com 
alcance em toda extensão territorial do Município de Bom Jesus/SC, para veiculação de 
notícias, avisos, comunicados, campanhas e programas informativos para atender todas as 
Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, conforme especifica. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 
2.1 O regime de execução do presente contrato é por preço global, nos termos da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO 
3.1 O valor global para a prestação dos serviços objeto deste contrato é de R$ ............. 
(........................), que será pago em 12 (doze) parcelas mensais, no valor de R$ ...... (.....) 
mensais, conforme prestação dos serviços.  
 
3.2 O contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio financeiro 
nos parâmetros da proposta feita pela CONTRATADA. 
3.3 O CONTRATANTE independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar 
o pagamento de qualquer serviço técnico profissional, no todo ou em parte, nos seguintes 
casos; 
a) Execução incorreta ocorrida na prestação dos serviços; 
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b) Existência de qualquer débito exigível pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 O prazo de prestação do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir do 
primeiro dia útil à sua assinatura. 
4.1.1 O prazo de conclusão do presente contrato se dará no dia .../..../2018, contados a partir 
da data de sua assinatura.   
 
4.2 O presente Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos se houver 
interesse público e conveniência econômico-financeira para o município, conforme preceitua o 
artigo 57, incisos II da Lei nº 8.666/93, lavrando-se o competente termo de aditamento. 
4.2.1 O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando houver 
interesse por parte da CONTRATANTE nos termos do item 4.2, no máximo, até 05 (cinco) 
dias da data do seu vencimento. 
     
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
5.1 As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato serão suportadas pela 
dotação orçamentária especifica do orçamento do exercício de 2017, especificada nos autos 
do processo licitatório respectivo. 
 
CLAUSULA SEXTA – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1 A CONTRATADA fica isenta de recolher a caução de garantia para a prestação dos 
serviços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
7.1 São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido pelo 
CONTRATANTE, os serviços sejam executados e entregues inteiramente concluídos e de 
forma satisfatória; 
b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
nos serviços do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
c) Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às prestações dos 
serviços de cada período ou etapa de prestação de serviço; 
d) Arcar com os custos dos serviços realizados sem a devida requisição ou autorização 
fornecida pelo CONTRATANTE. 
e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
f) Realizar as despesas decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e 
trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de 
quitação. 
g) A CONTRATADA deverá iniciar os serviços imediatamente após assinatura do contrato, 
conforme a necessidade de cada secretária, sendo que os serviços serão efetuados na 
própria sede da proponente através do pessoal contratado pela mesma; 
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h) A CONTRATADA deverá obrigatoriamente comprovar e manter a abrangência de seus 
sinais radiofônicos em todo território do município de Bom Jesus/SC; 
i) A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício entre o Município perante 
a CONTRATADA e com seus profissionais contratados, sendo de sua responsabilidade 
materiais, equipamentos e pessoal especializado necessários para execução dos serviços, 
pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação, além do 
fornecimento de todo material necessário para realização dos serviços; 
j) A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados e com 
experiência na área.  
k) Entregar mensalmente um arquivo em CD ou outra forma de armazenamento de 
informações e dados, de todos os programas e spots veiculados durante o mês, para fins de 
arquivo e liquidação da despesa. 
 
7.2 São direitos e responsabilidades do CONTRATANTE os seguintes: 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 
obrigações da CONTRATADA; 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostos na forma da lei e do 
presente Contrato; 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 
contratuais deste instrumento; 
e) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, 
inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico - financeiro durante a execução do 
Contrato; 
f) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela 
inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato. 
g) efetuar sobre a remuneração a ser paga o desconto do Imposto Sobre Serviços e o 
Imposto de Renda Retido na Fonte de acordo com as Notas Fiscais de Prestação de 
Serviços, se for o caso; 
h) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
públicas respeitadas os direitos da CONTRATADA; 
i) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
referida Lei; 
j) A produção geral dos programas e dos spots será de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
8.1 As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 
d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, 
de 21/06/93 e alterações posteriores. 
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8.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções 
cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas 
estabelecidas. 
 
8.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestação dos 
serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual por cada ato de negligência 
técnica constatado pelo CONTRATANTE; 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos 
previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 
e) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 
8.4 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 
contados da intimação do ato, oferecer recurso ao CONTRATANTE, devidamente 
fundamentado. 
 
8.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
8.6 A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos 
das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por 
ocasião do último pagamento. 
 
8.7 A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 
a) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais 
previstos nas solicitações do CONTRATANTE. 
b) as multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, o montante 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 
c) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas 
neste Contrato ou dele decorrentes; 
e) ocorrer qualquer um dos motivos referidos no Capítulo III, seção V da Lei nº 8.666, de 
21/06/93. 
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9.2 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93, ocasião em que fará jus apenas à 
percepção dos valores do período trabalhado. 
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração; 
9.3 A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 
79 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
10.1 O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial nº. 19/2017, de 30 de junho de 2017. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 
11.1 Aplicam-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em 
especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
12.1 A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas e qualificação exigida pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
13.1- A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelos servidores 
____________________  e __________________, independentemente de qualquer outra 
supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada 
pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
 
13.2- A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, 
não implica corresponsabilidade do CONTRATADO ou de seus empregados, prepostos ou 
contratados. 
 
13.3- Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer ao CONTRATANTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 O CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos serviços se 
houver motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 
 
14.2 As prorrogações de prazo de execução de etapas dos serviços serão processadas nos 
termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
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14.3 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei 
acima referida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Xanxerê - SC, com recusa expressa de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
15.2 E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA, mutuamente 
assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os 
efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
Bom Jesus - SC,  ........................... de 2017. 
 
 
RAFAEL CALZA                                                             ............................................... 
Prefeito Municipal                                                          CNPJ nº ................................. 
Contratante                                                                     ................................................ 
                                                                                         CPF nº ..................................... 
                                                                               Contratada 
 
 
..................................................                                        ............................................... 
CPF nº ....................................                                         CPF nº.....................................  
Responsável Pela Fiscalização                                     Responsável Pela Fiscalização  
Titular                                                                                Substituto 
 
 
Testemunhas:                                
                                                                                                
........................................                           ................................................. 
CPF n. .................................                                             CPF n. ..................................... 
 

 

 

Cinthia Schneider 
Assessor Jurídico 
OAB/SC 43.050 
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Minuta: 
 
Contrato nº:  ................................................. 
 
Contratante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS  
 
Contratado: .............................................................. 
  CNPJ/MF n............................................ 
 
Finalidade: Contratação de emissora de rádio AM e FM com alcance em toda extensão 

territorial do Município de Bom Jesus - SC, para veiculação de notícias, 
avisos, comunicados, campanhas e programas informativos para atender 
todas as secretarias municipais da prefeitura municipal de Bom Jesus. 

 
Vinculação:  Proc. Adm. Licitatório nº 31/2017 - P.P nº 19/2017 
 
Valor Total:   R$  
 
Foro:            Comarca de Xanxerê 
  
 
Bom Jesus (SC),   ......................... de 2017.  
 
 
 
 
RAFAEL CALZA 
Prefeito Municipal  

 


