
 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 
 
 

1 
 

CONTRATO Nº 11/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 

 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM 
ENGENHARIA ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES, NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO, PARA 
ATUAR NA TV CÂMARA DE MARÍLIA – CANAL ABERTO E DIGITAL E COMO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO JUNTO A ANATEL. 
 

Das partes: 
 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, 
 

i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 44.478.196/0001-08, 
neste ato representadapor seu Presidente,Marcos Santana Rezende, brasileiro, RG 
7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-57, neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. LG LOPES ENGENHARIA - ME, CNPJ nº 09.295.045/0001-05, localizada na Rua 
México, nº 5-05, Bauru/SP,aquirepresentada por Luís Gustavo Lopes, RG 32.885.455-4 
e CPF 299.571.238-90, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATADA, 

 
 

assinam as partes o presente Contrato para prestação de serviços de engenharia 
especializados em radiofusão para operação do canal de TV Digital e de Rádio FM da Câmara 
Municipal de Marília, consoante as disposições expressas no Processo nº 12/2019 – Edital nº 
12/2019 – Pregão Presencial nº 11/2019, tudo em conformidade com as Leis Federais números 
10.520/2002 e 8.666/93 e LC 123/06, com suas modificações posteriores, sob as seguintes 
cláusulas e condições:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de engenharia 

especializados em radiofusão para operação do canal de TV Digital e implantação da 
Rádio FM da Câmara Municipal de Marília: 
 

1.2. Tal contratação tem por justificativa as seguintes obrigatoriedades legais: Artigo 60 do 
Decreto Presidencial nº 52.795 de 31 de março de 1963, que aprova o Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão;Artigo 4º da Normativa nº 056, de 05 de maio de 1995, 
emitida pelo CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) que 
dispõe sobre o registro, fiscalização e anotação de responsabilidade técnica de redes 
de emissoras de televisão, rádio AM e rádio FM. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$8.100,00 (oito mil e 

cem reais). 
 

2.2. Nos valores acima expostos já estão inclusos todos os encargos relativos a impostos, 
passagens e estadias, bem como outras despesas que integrem os preços propostos. 

 
2.3. O presente contrato tem o valor global anual de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e 

duzentos reais). 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
3.1. A Contratada ficará responsável pela execução dos seguintes itens: 

 
a) Disponibilizar Profissional com Graduação em Engenharia Elétrica com habilitações nos 

artigos 8° e 9° da Resolução 218, de 29/06/1973 do CONFEA, para atuar como 
Responsável Técnico pela Operação do Sistema de Transmissão da TV Câmara no 
Canal 61.3 UHF com TecnologiaDigital e pela Rádio Câmara FM no Canal 295. O 
profissional indicado deverá requisitar o Registro junto ao Sistema Mosaico da Anatel; 
 

b) Elaborar o Projeto Técnico de Instalação da Rádio Câmara FM em Marília, no Canal 
295 Classe B1 para envio à coordenação da Rede Legislativa de Rádio e Televisão; 
 

c) Prestar Assessoria e Consultoria Técnica ao Setor de Comunicação Social da Câmara 
Municipal de Marília, relacionados aos Sistemas da TV Câmara e Rádio Câmara FM, 
com o objetivo e elucidar dúvidas e prestar orientações técnicas para atendimento aos 
objetivos definidos pela Diretoria e para respostas a questionamentos e demandas 
geradas pela Coordenação da Rede Legislativa de Rádio e Televisão e pela Associação 
Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas; 
 

d) Elaborar Projetos e Laudos que venham a ser necessários para adequações, 
modernizações e ampliações dos Sistemas de Transmissão e de Produção/Estúdios da 
TV Câmara e Rádio Câmara FM; 
 

e) Realizar a Manutenção preventiva e corretiva básica dos Equipamentos instalados na 
Estação Transmissora e, em caso de defeitos que não possam ser solucionados em 
campo, a contratada deverá orientar tecnicamente a Direção de Comunicação Social 
sobre os procedimentos a serem executados para realização de manutenções 
corretivas em fábrica ou autorizadas, sendo que os custos com as peças e serviços de 
conserto externos serão de responsabilidade da contratante; 
 

f) Realizar avaliação técnica de todos os equipamentos existentes dos Sistemas de 
Produção, propondo a realização de manutenções corretivas e ou expondo a 
necessidade de substituição, quando necessário; 

 
g) Efetuar Visitas Técnicas Presenciais à Câmara Municipal de Marília quinzenalmente, de 

acordo com programação determinada pela Diretoria de ComunicaçãoSocial; 
 

h) Atender a chamados Técnicos no prazo de até 24 horas após a formalização do pedido 
realizado pelo Diretor de ComunicaçãoSocial. Faz parte das atividades o acesso remoto 
ao Sistemas para avaliação de eventuais problemas, orientando a equipe da TV e 
Rádio Câmara sobre procedimentos operacionais a serem executados; 
 

i) Entregar e concluir as atividades solicitadas pela Diretoria de Comunicação Social nos 
seguintes prazos: 5 dias consecutivos para trabalhos de baixa complexidade, 20 dias 
consecutivos para trabalhos de média complexidade e até 60 dias para trabalhos de ata 
complexidade; 
 

j) Monitorar remotamente o funcionamento dos Equipamentos da Estação Transmissora 
através de Sistema de Telemetria existente; 
 

k) Elaboração dos descritivos técnicos necessários para aquisição de equipamentos e 
contratação de serviços, objetivando auxiliar a Comissão de Licitação da Câmara 
Municipal deMarília. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
 
4.1.  O presente contrato vigorará, a partir da data da assinatura, pelo período de 12 meses 

podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a 
obtenção de preços e condições vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses 
nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 – inciso II. 

 
4.2.  A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas na licitação (artigo 55, XIII da Lei 8666/93).  

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
5.1.  Após o período de 12 meses, o presente contrato poderá ser renovado sob reajuste no 

valor contratado com base nos índices do IGPM.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
6.1.  O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara Municipal, a qual 
também emitirá o respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Objeto ou Recibo. 

 
6.2.  Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 11/2019 e 

Contrato nº 11/2019). 
 
6.3.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 

para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de prazo para 
pagamento após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida.  

 
6.4.  Nenhum valor será devido pela Contratante, além daquele apresentado para efeito da 

proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de despesa com 
transportes ou com estadias, processamento de dados, impostos sobre rendimentos, 
leis sociais, etc. 

 
6.5.  O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal através da Gerência de Tesouraria 

da Câmara Municipal de Marília 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 
 
7.1.  A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às seguintes 

sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) A licitante que infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar e 
contratar com a Câmara Municipal de Marília pelo prazo de até 5 (cinco) anos a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da 
Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  
 

c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com 
a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o 
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no 
endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br 

 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 
 
 

4 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES 
 
8.1.  As despesas decorrentes deste contrato serão cobertas com os recursos provenientes 
do Tesouro decorrentes das dotações: 3.3.90.39.05-01.031.0102.2102.01– Elemento – 
3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS RESCISÕES 
 
9.1. Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 

 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 
b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores. 
 

9.2.  A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
 
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

Pregão Presencialnº 11/2019, desde que haja conveniência para a Câmara 
Municipal de Marília; 

 
c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações 

posteriores. 
 
CLÁUSULA DEZ – DO FORO 
 
10.1. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem, com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de 
Marília, Estado de São Paulo. 

 
10.2.  Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas 

testemunhas, para um único e só fim de direito. 
 
 

            Marília, 19 de fevereiro de 2019 
 
 

 
 

CONTRATANTE: 

 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

Email institucional: camara@camar.sp.gov.br 
Email pessoal: marcosrezende@camar.sp.gov.br 

 
 
 
 
 

CONTRATADA: 

 
 
 
 
 

Luís Gustavo Lopes 
LG Lopes Engenharia - ME 
Email: lglopes@lglopes.com.br 
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TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

 

 
 

Valeria Bidoia 
RG 28.907.673-0 

 
 
 
 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
 
 
 
 ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 

 

 


