
Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE
JORNALISMO pOLíTICO TELEVISIVO

CONTRATO N. 17/2010
Dispensa de Licitação nO5/2010

Contrato para prestação de serviços de Jornalismo Político Televisivo, que entre si fazem
como CONTRATANTE, que assim passa a ser designada neste contrato a Câmara
Municipal de Marília, CNPJ 44.478.196/0001-08, neste ato representada por seu Presidente
Eduardo Duarte do Nascimento, RG: 16.546.738-1, CPF 076987858-07, brasileiro, casado,
comerciante, e como CONTRATADO, Manoel Alves de Santana, brasileiro,
jornalista, RG 9.241.094 SSP/SP, CPF 616.755.558-34, residente e domiciliado na Rua
Marcelo Batistetti, 100 - Marília/SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato prestação de serviços de Jornalismo Político
Televisivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO

a) O Contratado produzirá entrevistas, análises políticas dos fatos inerentes às
atividades dos Vereadores e cobertura dos diversos eventos políticos que
acontecem em Marília para serem transmitidos através da TV Câmara de
Marília.

b) A divulgação dos trabalhos produzidos pelo contratado será transmitida
através de flashes e telejornais ou subsidiará matérias da grade de
programação da TV Câmara de Marília.

c) É proibida a divulgação das matérias produzidas pelo contratado para fins
comerciais.

d) É de total responsabilidade do contratado as matérias a serem produzidas e
divulgadas, sendo vedado qualquer tipo de transmissão de informação que
não seja de interesse público.

e) O Contratado deverá seguir o regulamento de funcionamento da TV Câmara'r\
regido pelo Ato da Mesa nO99, de 22 de abril de 2009, ou outra norma que
vier a substituí-Ia. .

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO

A Contratante pagará ao Contratado o valor mensal de R$990,00 (novecentos e
noventa reais) pela execução dos trabalhos constantes na cláusula primeira, perfazendo o
valor total de R$7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

a) O pagamento dos serviços prestados deverá ser efetuado até o décimo dia
útil de cada mês.

b) O pagamento será efetuado pela Contratante através da Divisão Contábil da (g2
Secretaria Administrativa "Dr. José Cunha de Oliveira" da Câmara Municipal
de Marília. IA--

c) A Contratada se responsabiliza pe!os recolhimentos dos encargos d~S. r



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E VALIDADE DO
CONTRATO

Este contrato terá vigência até 30 de novembro de 2010.

CLÁUSULA SEXTA: DAS SANÇÕES
A Contratante ou o Contratado, no caso de inadimplemento do ajustado, estará

sujeito ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, mediante aviso
prévio e expresso.

CLÁUSULA OITAVA: DAS DOTAÇÕES

O presente contrato é celebrado com base na dotação 3.3.90.36 -
01.031.0102.2.0102.1 - Verba 25 - Pessoa Física - Outros Serviços de Terceiros -
Sublemento 27 - Serviços de Comunicação em Geral

CLÁUSULA NONA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento é celebrado diretamente com fundamento no art. 24, inciso 11,
como dispensa de licitação em razão do valor, relativo à Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
com as alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

a) Para dirimir 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.

b) Assim por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato, perante
duas testemunhas, para um único e só fim de direito.

f~a~o~
Presi nte da Câm { a Municipal de Marília

TESTEMUNHA~

Nom$it,iq~~Oni
R.G. 18.345.125-9



ORÇAMENTO

Encaminho a V.Exa. e orçamento para prestação de serviços de
jornalismo Político Televisive.

Esclareço que o valor à prestação de entrevistas, analises políticas dos
fatos inerentes as atividades dos vereadores e abertura dos diversos eventos
políticos que aconteçam em Marilia para serem, transmitidos através da TV
Câmara ou utilizados pela Câmara da forma como a instituição entender.

M o Alves Santana
RG: 9.241.094-7

Jornalista



Encaminho a V.Exa. o orçamento para a prestação de serviços de
jornalismo Político Televisivo.

Esclareço que o valor ti prestação de serviços de produção de
entrevistas, análises políticas dos fatos inerentes ás atividades dos
vereadores e cobertura dos diversos eventos políticos que aconteçam
em Marília para serem transmitidos através da TV Câmara ou
utilizados pela Câmara da forma como a instituição entender.

Para tanto o valor mensal é: RS1.180,OO ( mil cento e oitenta
reais)

as iane Chagas
33027808-3
jornalista



ORÇAMENTO
ERcaminbe a V.•Exa..e .rçamento para a ,resta,ae

ti. serviços tle jornalis •• Polftlce TeleYislvo..

Esclare,o fI.e o valor 6 ,restaç.o ti. serviços tia
•••.•duç •• de elltrevistas, an611ses,e'Rlcas des fates
Inerentes -' atividatles dos v.readeres e coltertura
.05 tliverses aveRtes ,olfticos •••• acont.ça. e.
MarOia,ara sere. traRs.ititlos através tia TVCa.ara
8••lItilizad 5 pela CAmara da fo ia ceme a IlIstltulçAo
entender ..

h •..•t•• to e v.ler.e.s.16: R$1.120,00 (.il
cento. - te reais )

NIOJUNIOR
JORNALISTA



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

COMPROVANTE DE DOCUMENTO PARA EMISSÃO DE
PARECER JURÍDICO

Minuta do Contrato nO17/2010
Dispensa de Licitação nO5/2010

Contrato para prestação de serviços de Jornalismo Político
Televisivo.

Assessor de Serviços Jurídicos da Câmara Municipal de Marília
Or. Luiz Eduardo Gaio Júnior

Considerando que o valor do contrato em epígrafe para
a execução dos serviços retro-citados é de R$7.920,00
pelo período de sua vigência e de acordo com o que
reza o Estatuto das Licitações, especialmente o inciso /I
do artigo 24, que é dispensável a licitação os serviços e
compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea a, do inciso /I do artigo anterior,
equivalente ao valor de R$8. 000, 00; desta forma este
causídico entende que o presente instrumento
contratual encontra-se de acordo com a legislação
federal.

Or.
Assessor de Servo

. Júnior
Câmara Municipal de Marília

B/SP 245.649



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

CONTRATO N° 17/2010
Dispensa de Licitação N. 05/2010

Recebi 2a via do contrato em epígrafe para os procedimentos de registro de
empenho e outros que se fizerem necessários.

Cristina de Fátima Vieira
Chefe da Divisão Contábil e Recursos Humanos



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

Pelo presente termo efetuamos o encaminhamento da 2a via do contrato
abaixo mencionado ao Repórter Manoel Alves de Santana, brasileiro, jornalista, RG
9.241.094 SSP/SP, CPF 616.755.558-34, residente e domiciliado na Rua Marcelo
Batistetti, 100 - Marília/SP.

CONTRATO N. 17/2010
Dispensa de licitação nO5/2010


