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CONTRATO Nº 052/2017 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE XAVANTINA E A EMPRESA 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE XAVANTINA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, PROGRAMAS E INFORMATIVOS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORAS DE RÁDIOS. 
 
O Município de Xavantina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
83.009.878/0001-15, situado na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Xavantina - SC, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ENOIR FAZOLO, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e a empresa ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE XAVANTINA, inscrita no 
CNPJ-MF sob o nº. 09.292.149/0001-66, com sede na rua Prefeito Octávio Urbano simon, n° 36, Centro, 
Xavantina-SC, neste ato representada pelo DIRCEU CASAROTTO, inscrito no CPF nº. 497.387.129-04 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam 
o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 042/2017 
PMXV, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2017 PMXV, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O CONTRATADO prestará a CONTRATADA os serviços de divulgação de atos institucionais, programas e 
informativos da Administração Municipal em emissoras de rádios, nos termos do anexo B do Edital do Edital 
de Credenciamento nº 004/2017 PMXV, conforme tabela abaixo: 
 

Item Quant. Unid. Especificação Preço Unit. Preço Total 

1 2.000,00 MIN 

Contratação de minutos para a divulgação de atos institucionais, 
programas e informativos da Administração Municipal de Xavantina, em 
emissora de rádio com abrangência no Território do Município de 
Xavantina. 

27,00 54.000,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
2.1 - A prestação do serviço objeto dar-se-á de acordo com a emissão de solicitação, que conterá a data de 
vinculação, período, tempo, conteúdo e outras informações para a execução da solicitação, 
preferencialmente, por meio de comunicação eletrônica (e-mail), ficando sob a responsabilidade desta 
qualquer alteração do endereço eletrônico.  
 
2.2 - O Município não está obrigado a solicitar toda a quantidade do item, pois a mesma pode variar, 
conforme as necessidades do Município. 
 
2.3 - As datas e horários serão definidos na solicitação pelo Município, sendo que a CONTRATADA não 
poderá desatender tal solicitação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
3.1 - O prazo de vigência do Credenciamento será até 31 de dezembro de 2017, com início após a 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inc. IV da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores. 
 
3.2 - A prorrogação prevista no subitem 3.1 deverá ser requerida pelo órgão interessado ou pela contratada 
no prazo de até 30 (trinta) dias anteriores a data do término da vigência do respectivo Termo de Contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 
4.1 - Pela execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO, conforme anexo B do Edital do Edital de Credenciamento nº 004/2017. 
 
4.1.1 - O valor total deste Contrato é de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais). 
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4.3 - O preço a ser pago para a empresa credenciada é fixo e irreajustável. Na ocorrência de prorrogação 
do prazo de vigência constante, será concedido reajuste dos valores propostos pelas licitantes vencedoras 
com base no IGPM, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  
 
4.4 - O primeiro reajuste somente ocorrerá após decorridos 12 (doze) meses da data de assinatura deste 
Contrato, e assim sucessivamente com os demais possíveis reajustes.   
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1 - O pagamento será devido após o aceite definitivo da nota fiscal pela fiscalização e depois de verificada 
a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.  
 
5.2 - Juntamente com a Nota Fiscal, deverá ser apresentando relatório das atividades realizadas. 
 
5.3 - O Município compromete-se a efetuar o pagamento, depois de cumpridas as condições supracitadas e 
conforme o cronograma de Pagamentos, no prazo de até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da 
nota fiscal. 
 
5.4 - As notas fiscais emitidas deverão ser encaminhadas para o e-mail notaeletronica@xavantina.sc.gov.br.  
 
5.5 - A nota fiscal que não estiver de acordo com o estabelecido no subitem 5.1 e 5.2 não será aprovada 
pelo Município, oportunidade em que será sobrestado o processo de pagamento até que sejam sanados os 
problemas apontados.  
 
5.6 - A devolução da nota fiscal não aprovada por este Município em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a licitante suspenda quaisquer fornecimentos.  
 
5.7 - Os pagamentos serão efetuados, exclusivamente, em conta corrente da(s) contratada(s), que será 
informada na celebração do Contrato Administrativo, preferencialmente, junto ao Banco do Brasil S/A. As 
eventuais despesas relativas aos pagamentos correrão à conta da(s) contratadas. 
 
5.8 - A despesa decorrente da prestação do serviço objeto da presente licitação terá previsão junto à Lei 
Orçamentária do Exercício de 2017, a seguir mencionada:  
 
PMXV: Projeto atividade: 2.003, 2.004, 2.015, 2.019 Elemento: 3.3.90. 
FMS: Projeto atividade: 2.021 Elemento: 3.3.90. 
 
CLÁUSULA SÉXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
6.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências previstas 
no art. 80 da referida Lei, sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização. 
 
6.2 - A rescisão contratual poderá ser: 
 
6.2.1 - Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do 
art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
6.2.2 - Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 
 
7.1 - Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a empresa contratada ficará 
sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 
 
a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato: 
 

mailto:notaeletronica@xavantina.sc.gov.br


 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE XAVANTINA 

 

Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100 
  

7.2.1 - Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia 
de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 
 
b) Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 
 
7.3.1 - Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida; 
 
7.3.2 - Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para 
complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
 
7.4 - O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 7.3.1 e 7.3.2 será o valor 
inicial do Contrato. 
 
7.5 - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o 
pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha acarretar ao Município de Xavantina. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços especificados na cláusula primeira do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
9.1 - O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na forma 
prevista em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 – A CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste 
contrato, a qualquer hora, pelo servidor JAIME MASIERO, ao qual caberá fiscalizar e liberar os 
pagamentos, bem como comunicar à CONTRATADA, formalmente, o descumprimento de quaisquer 
cláusulas deste contrato. 
 
a) A fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
b) A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade cometida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ENCARGOS  
 
12.1 - As despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução deste contrato ficarão a cargo da CONTRATADA, bem como a correta aplicação da legislação 
atinente à segurança, higiene e medicina do trabalho.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
 
13.3 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se 
tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato aderirá.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS  
 
14.1 - Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 8.666/1993 e pelos preceitos de direito 
público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado.  
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14.1.1 -Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos costumes e 
aos princípios gerais do direito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seara - SC, para qualquer procedimento relacionado com o 
cumprimento do presente Contrato. 
 
E, por estarem acordo, as partes assinam este contrato em 2 (duas) vias de igual forma, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 
 
Xavantina - SC, 28 de junho de 2017. 
 
 
 

 
 

_____________________________ 
DIRCEU CASAROTTO  

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE XAVANTINA  

CONTRATADA 
 

_____________________________ 

ENOIR FAZOLO 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
Testemunhas: 

 
 

01. ______________________________ 
Nome: VÂNIA SALETE MIRANDOLLI 

CPF: 051.406.269-00 

 
 
 
 

02. ______________________________ 
Nome: JAIME MASIERO 

CPF: 027.225.729-07 
Fiscal do Contrato 

 
 


