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CONTRATO N® 01 de 02/01/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 11/2022 N

PROCESSO LICITATÓRIO N® 22, DE 25/11/2022
«Dffl

«s
m<S

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE SÂO ROQUE E A EMPRESA MELLO COMUNICAÇÃO LTDA. EPP Í>
O K.

PARA A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NOTICIÁRIO OU QUALQUER OUTRO i|
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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VEICULACÂO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. NOTICIÁRIO OU

QUALQUER OUTRO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

MUNICIPAL. EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL NO MUNICÍPIO DE SÃO

ROQUE, de acordo com a necessidade da contratante, conforme estimativa anual

abaixo relacionada:

á

ir> t

A CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE SAO ROQUE, pessoa
W S

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 50.804.079/0001-81, com sede q|
à Rua São Paulo - n® 355 - Jardim Renê - São Roque - SP, neste ato representada <|
por seu Presidente senhor Rafael Tanzi de Araújo, brasileiro, casado. Vereador. g|

N

z
<.

Portador do documento de Identidade RG n® 42.489.734-9 e inscrito no CPF n® §|
313.368.578-38, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa MELLO

COMUNICAÇÃO LTDA. EPP. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF gf
sob n® 58.987.918/0001-56, localizada na Rua Professor Tiberio Justo da Silva n° 297, ? 1

§.«
Jardim Flórida, Cidade de São Roque, Estado de São Paulo. CEP 18.133-000. neste íjI

ato representada por seu Sócio Proprietário, Senhor Carlos Alberto Mello da Silva, ||
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob n® 062.748.868-42, a seguir denominada |>8
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei ||
Federal n® 8.666/1993, ante o permissivo do artigo 24. inciso II, e alterações e |i
legislações pertinentes, sob Processo Licitatório n® 22. de 25/11/2022, pelos termos da 1|
Proposta da CONTRATADA, datada de 23/11/2022, nos termos da Dispensa de '|s
Licitação n® 11, de 25/11/2022, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos

direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO |o

1.1 O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3|
2
19

(L
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ITEM
QUANTIDADE

ESTIMADA
UNID. DESCRIÇÃO RESUMIDA

01 800 CM2 Publicação na CAPA (colorida).

02 80.000 GM2
Publicação em PÁGINA INTERMEDIÁRIA (preto e
branco).

1.2. Considera-se parte integrante do presente contrato, como se nele estivesse
transcrito, os seguintes documentos;

a) Anexos do Processo de Dispensa de Licitação n°11/2022; e

b) Proposta de 23 de novembro de 2022, da CONTRATADA:

1.2.1. O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário e
a forma de execução é indireta.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 A CONTRATADA deverá indicar o endereço eletrônico, na ausência ou
impossibilidade técnica deste, número do Fax Símiíe, ou ainda na ausência ou
impossibilidade técnica destes, o endereço do local que deverá ser entregue o texto a
ser publicado.

2.2 Os atos oficiais, a saber; leis, decretos, resoluções, editais, portarias, atos da
mesa e/ou presidência, bem como todo e qualquer outro material de divulgação
fornecido pela CONTRATANTE deverão ser publicados com padrão da fonte de letras
"ARIAL", com fonte tamanho 8 (oito) e espaçamento entre linhas 1,0 (um vírgula zero)
no texto corrente, em sessão específica para publicações de atos municipais. O
cabeçalho da sessão, que corresponde ao título: "Câmara Municipal da Estância
Turística de São Roque", juntamente com o Brasão do Município, não poderá exceder
o espaço de 72 cm^ (setenta e dois centímetros quadrados).

2.3 A CONTRATADA deverá aceitar o recebimento do material a ser publicado até
às 18:00 horas do penúltimo dia anterior à data da circulação do Jornal.

2.4 A cada publicação, a CONTRATADA deverá disponibilizar na Sede da
CONTRATANTE pelo menos 20 (vinte) exemplares do Jornal vigente.

2.5 A CONTRATADA deverá encaminhar, mensalmente, o comprovante da tirage
mínima para cada edição de 7.000 (sete mil) exemplares e sua circulação deve
ocorrer, no mínimo, na microrregião do Município de São Roque que compreende a
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cidades de Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Mairinque e Vargem Grande Paulista.

2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 5
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no procedimento de dispensa que deu origem a esta contratação.

sS
«2

CLÁUSULA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO If

3.3. O objeto será recebido parcialmente a cada publicação, após a constatação do
atendimento integral das especificações contratadas.

3.1. O objeto do presente contrato será recebido parcialmente, após a recepção pela |
CONTRATANTE da edição veiculada na Microrregião do Município referente a
prestação dos serviços do objeto, à vista da respectiva nota fiscal e comprovação da
tiragem mínima de 7,000 (sete mil) exemplares, que pode ser feita por qualquer meio
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idôneo. " S
01
353.2. Constatadas irregularidades na entrega do objeto, a CONTRATANTE poderá á|

rejeitá-lo no todo ou em parte, sem prejuízo das penalidades cabíveis. g|
S i

I
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CLÁUSULA QUARTA - ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DO CONTRATO fi

4.1. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente contrato, inciusive para ||
efeito de aplicação de penalidades, será atribuição de servidor público responsável t|
pelo Setor de Comunicação Social da Câmara Municipal da Estância Turística de São |.Í
Roque. ||

n

4.2. Toda correspondência relativa ao presente contrato deverá ser processada por
escrito. i#

(O o

4.3. Na hipótese da empresa CONTRATADA negar-se a assinar o recebimento com
protocolo de qualquer correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo
correio, registrada ou por aviso de recebimento (AR), considerando-se desta forma

entregue para todos os efeitos.
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CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS ^

5.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral^,

CLÁUSULA SEXTA - VALOR CONTRATUAL
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6.1. Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA o valor de: RS 1,50 (um real e cinqüenta centavos) por CENTÍMETRO 5
QUADRADO para CAPA (colorida); e R$ 0,20 (vinte centavos) por CENTÍMETRO «g
QUADRADO para PÁGINAS INTERMEDIÁRIAS (P/B).
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6.2. O presente contrato totaliza o valor estimado para execução do objeto em

R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) anual. if
§8,
E's

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 1|
7.1 O pagamento será efetuado mensalmente, em parcela única, no 7" (sétimo) dia Si

subsequente à expedição do Atestado de Recebimento do Objeto, à vista da nota

fiscal dos serviços executados e comprovação da tiragem de, no mínimo, 7.000 (sete 3|
mil) exemplares, que pode ser feita por qualquer meio idôneo. 5|

7.2. No caso de devolução da nota fiscal, por sua inexatidão ou da dependência de

carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 7.1 será í|
contado a partir da data de entrega da referida correção. |

7.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos
S

facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer ||
incidência de correção monetária ou reajuste. ||

-1S o
OIQ

7.4 Se a CONTRATADA tiver tratamento diferenciado e for favorecida com o ||
enquadramento no Simples Nacional previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de | Í
dezembro de 2006, consolidada deverá apresentar Declaração de Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte.

7.5 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender os pagamentos se os

serviços estiverem em desacordo com as especificações constantes deste contrato e "Sg

da Proposta Comercial datada de 23/11/2022.

7.6 Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.
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CLAUSULA OITAVA - CRITÉRIO DE REAJUSTE s

a

8.1 o preço estabelecido pela CONTRATADA para a prestação dos sen/iços, de
acordo com a proposta apresentada, poderá ser reajustado, anualmente, pela variação
do índice IPCA/IBGE, desde que FORMALMENTE justificado e de acordo com o
previsto no artigo 65 da Lei n® 8.666/1993 e demais legislações em vigência,
ressalvando-se a possibilidade de alteração do valor contratado em face à
superveniência de normas federais sobre a matéria.
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CLAUSULA NONA - VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, de 03/01/2023 a <

02/01/2024. cjj

S§

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO PE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

è^o
10.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à eI"
multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro
dia iJtil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: ?|

s>.S

10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30® (trigésimo) dia de atraso;

10.1.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31® (trigésimo primeiro) dia de oi
atraso até o 45® (quadragésimo quinto) dia de atraso; e ?|

10.1.3. A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a Inexecução w|
total ou parcial da obrigação assumida. ^ §
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10.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à _j|
CONTRATADA as seguintes penalidades: 21

10.2.1. Multa de 20% (vinte porcento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou sl

10.2.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o ||
mesmo fim. 3|

10.3. As muitas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções |
previstas na Lei Federal n® 8.666/1993.

10.3.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou |i
caracterizada a inexecução parcial, a Câmara Municipal da Estância Turística de Sâo
Roque reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a
CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampia defesa.

10.3.2. Se a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decidir pela não
aplicação da multa, o valor retido será devolvido à CONTRATADA, devidamente
corrigido pelo índice oficiai do Município IPCA/IBGE.

10.4. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido
até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Câmara Municipal da
Estância Turística de Sâo Roque dentro de 03 (três) dias úteis da data de
cominação mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no artigo 78 e seguintes da Lei n® 8.666/1993. A CONTRATADA reconhece

5
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OS direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo

77. da Lei n° 8.666/1993.

oriundas do presente Contrato.

Testemunhai Testemunha 2

Madeli de Fátima Figueira {nome e CPF)
CPF: 160.817.258.98

N

o>!2
ss

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL »§

12.1 O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei gA
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

13.1 A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a q|
CONTRATADA será feita através de protocolo ou e-mail oficial. Nenhuma outra forma ||
será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas,

Q

N i
5§

I VCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n® 8.666/1993 e dos princípios
gerais de direito. 3|

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-FORO

C «9

ai
B m

15.1 Fica eleito o foro da comarca de São Roque para dirimir dúvidas ou questões ,||
E

nw

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 11
contratual, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na g|

]ci.§
oS.

0 O)

■ar

presença das testemunhas abaixo.

Estância Turística de São Roque, 02 de janejKí^e 2023. •O (O

iíRAFAEL TANZI DE ARAÚJO CARLOS AfeRTO MElTDDspA SILVA ||
Presidente da Câmara Municipal da Sócio AdrnírnStradorda'Efnpresa

Estância Turística de São Roque Mello Comunicação Ltda, EPP "2 §
o.
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)
NfREDAÇAO ÚADA PELA RESOLUÇÃO W 11/2021) «
o

o>Sg

Si

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.
I
i

§r
CONTRATADO: Mello Comunicação Ltda. EPP. i§

E?CONTRATO N" (DE 0R1GEM):.N ® 01 de 02/01/2023 g „
^ o

OBJETO: Contratação de serviços de veiculação de publicações de atos oficiais, g |

noticiário ou qualquer outro material de divulgação do poder legislativo municipal, em

jornal de circulação semanal no Município de São Roque. õl
^•5

II
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: □ §

rí
1. Estamos CIENTES de que: <|

UJ D-

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 2|
te "

sua execução contratual, estarão sujeitos à análise e julgamento pelo Tribunal de 5
01 M

OContas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema ||
eletrônico;

(Q £

n iflb) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das _
manifestações de interesse. Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento

o

no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução

n° 01/2011 doTCESP; IS
•8g
'O

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 2|
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no |1
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709,
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados e
cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP",

nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020. conforme
7
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"DeclaraçãoCões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.

Z  Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e

conseqüente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Roque, 02 de Janeiro de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADEv

Nome: Rafael Tanzi de Araújo

Cargo: Presidente

CPF:313.368.578-38

Assinatura:

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LIClTACAO:

Nome: Rafael Tanzi de Araújo

Cargo: Presidente

CPF:313.368.578-38

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Rafael Tanzi de Araújo

Cargo: Presidente

CPF: 313.368.578-38

Assinatura:
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Pela contratada:

Nome; Carlos Alberto Mello da^ íá

Cargo: Sócio Diretor gs

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Rafael Tanzi de Araújo

Cargo: Presidente

Tipo de ato sob sua responsabilidade: .Processo Licitatório

Nome: Fernandes Santos Ribeiro

Cargo: Assistente de Licitações Compras e Contratos/ agente de contratação

CPF: 729.541.595-53

Assinatura:

N
fv

<
o

CPF: 062.748.868-42^ ^ sS
St

Assinatura: V §i

E-mail: íeonline@leonline.c5fTrbr
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CPF: 313.368.578-38 §|

Assinatura:
Ul c
Q 01

N 1GESTOR/ES) DO CONTRATO:

Nome: Amanda Maria Cóllo Daniek

Cargo: Gerente de Comunicação Institucional 21
CPF: 339.530.198-21

Assinatura: g|
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Tipo de ato sob sua responsabilidade: .Processo Licitatório ag

Nome: Jônatas Henriques Barreira Sh
'  n CJ

tr
Cargo: Procurador Juridico/ sianatárío do parecer ■Sg
CPF: 405.390.368-89 - OAB:379.171

Assinatura:
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Q^tMiící^uilf/d d/'.f/itláãca cie &a,(> ̂ ^iocfMe
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJMF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (ii) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camara5aorQque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque • 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

Tipo de ato sob sua responsabilidade: .Prestação de contas

Nome: Madeli de Fátima Figueira

Cargo: Gerente Financeira

CPF: 160.817.258-98

Assinatura:

('} - o Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas

físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa;

de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação;

de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis

com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos,

de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer

conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação,

será ele objeto de notificação especifica, (inciso acrescido peta Resolução n" 11/2021)


