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CONTRATO N° 11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, 799, Carazinho/RS,
representada sua Presidente, Vereadora Sandra Verônica de Maia Citolin, inscrita no
CPF 34733736053, residente e domiciliada na Av. Itaqui, 560, Bairro Floresta, nesta
cidade, aqui denominado, CONTRATANTE, e, MEIRA & CORREA LTDA, com sede
em Carazinho/RS, na Rua Monteiro Lobato, 399 inscrita no CNPJ/MF sob nO
09,609.084/0001-30, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado
por seu sócio CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA, brasileiro, Carteira de
Identidade nO6.045560288, resolvem celebrar o presente contrato, para prestação de
serviços de publicidade, a serem realizados na forma mediante os termos e condições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS
1.1.0 presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei n° 8.666, de 21.06.93, e
alterações subseqüentes,
1.2. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato- e a integra
em todas as cláusulas, o Edital de Tomada de Preços 001/2011 e seus anexos, bem
como as propostas.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
2.1.Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade da
CONTRATANTE, compreendidos o estudo, a concepção, a execução e a distribuição
de campanhas e peças publicitárias, expressões de propaganda, logotipos e elementos
de programação visual, destinados ao atendimento das necessidades de comunicação
da CONTRATANTE,

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
3.1. O presente contrato terá vigência durante o exercício de 2011,
3.1.1 A CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante acordo
entre as partes, na forma do artigo 57, lne. II, Lei 8.666/93, obedecido o limite
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CLÁUSULA QUARTA -RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. A estimativa das despesas com a execução dos serviços contratados é de R$
110,000,00 (cento e dez mil reais), para o exercício de 2011,
4.2.A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a
totalidade de verba prevista.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste
contrato ou dele decorrentes:
5.1.1. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada
qualidade .
5.1.2. Realizar - com seus próprios recursos ou, quando necessano, mediante a
conh'atação de terceiros -todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de
acordo com as especificações estipuladas pela CONTRATANTE.
5.1.3. Utilizar os profissionais com qualificação, na elaboração dos sérviços objeto deste
contrato, admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE.
5.1.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto
a terceiros e transferir, integralmente, a CONTRATANTE descontos especiais (além
dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de
pagamento e outras vantagens,
5.1.5. Negociar sempre as melhores condições de preço, até os percentuais máximos
constantes dos itens 8.2 e 8.3, da Cláusula Oitava, para os direitos autorais de imagem e
som de voz (atores e modelos) e sobre obras consagradas, nos casos de reutilizações de
peças publicitárias da CONTRATANTE.
5.1.6. Fazer cotações de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no
mínimo, h'ês propostas, com a indicação da mais adequada para sua execução .
5.1.6.1. Se não houver possibilidade de obter três propostas, a CONTRATADA deve
apresentar as justificativas pertinentes, por escrito.
5.1.7. Obter a aprovação prévia da CONTRATANTE, por escrito, para assumir
despesas de produção, veiculação e qualquer outra relacionada com este contrato.
5.1.8. Submeter a subordinação de terceiros, para a execução de serviços objeto deste
contrato, à prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
5.1.8.1. Nesses casos, a CONTRATADA permanece com todas as suas
responsabilidades contratuais perante a CONTRATANTE.
5.1.8.2. A contratação de serviços ou compra de material de empresa em que a
CONTRATADA ou seus funcionários tenham, direta ou indiretamente participação
societária, ou qualquer vinculo comercial, somente poderá ser realizado após
comunicar a CONTRATANTE esse vínculo e obter sua aprovação.
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5.1.9. Produzir, de 1111C10, após a respectiva aprovação do serviço pela
CONTRATANTE, uma cópia DVD de cada filme para TV, uma cópia em CD, de spots
e jingles de rádio, duas provas impressas de anúncios de revistas e jornais.
5.1.10. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas (folhetos, cartazes, mala-
direta, etc) aprovadas pela CONTRATANTE.
5.1.10.1. No caso de necessidade de segunda tiragem, a CONTRATANTE poderá, a seu
critério, optar pela conh'atação junto a terceiros, sob sua própria orientação.
5.1.10.2. A quantidade de material a ser utilizado na veiculação só será definida após a
aprovação da mídia pela CONTRATANTE e sua reprodução dar-se-á a partir das
peças relacionadas no item 5.1.10.
5.1.11. Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições,
cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação da
CONTRATANTE, respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros e
os honorários da CONTRATADA pelos serviços realizados até a data dessas
ocorrências, desde que não causadas pela própria CONTRATADA ou por terceiros por
ela contratados.
5.1.12. S6 divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato,
que envolva o nome da CONTRATANTE, mediante sua prévia e expressa autorização.
5.1.13.Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de
solicitação.
5.1.14. Submeter previamente a CONTRATANTE a eventual caução ou utilização deste
conh'ato em qualquer operação financeira.
5.l.l5.Manter, durante a execução do conh'ato, todas as condições de habilitação
exigidas na assinatura do ato que deu origem a este ajuste.
5.1.16.Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuÍzos decorrentes das infrações a que houver dado
causa.
5.1.17.Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários e,
quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros conh'atados.
5.1.18.Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em
decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência
Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de h'abalho e outras
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
5.1.19.Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial
nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços
contratados.
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5.1.20. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de
estarem sendo satisfeitos todos os encargos e obrigações h'abalhistas, previdenciários e
fiscais.
5.1.21. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com
terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses conh'atos perante terceiros e
a própria CONTRATANTE.
5.1.21.1 Em casos de subcontratação de terceiros para a execução, total ou parcial, de
serviços estipulados neste inSh'l.mento, exigir dos eventuais conh'atados, no que
couber, as mesmas condições do presente conh'ato.
5.1.22. Manter, por si, por seus prepostos e subcontratados, irrestrito e total sigilo sobre
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à esh'atégia de atuação da
CONTRATANTE .
5.1.22.1. A infração a este dispositivo, implicará a rescisão imediata deste conh.ato e
sujeitará a CONTRATADA indenização por perdas e danos.
5.1.23. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e
danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução dos serviços de sua
responsabilidade, na veiculação de publicidade ou por erro seu em quaisquer serviços
objeto deste contrato.
5.1.24.Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda
de descontos para a CONTRATANTE.
5.1.25. Responsabilizar-se pelos ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causado por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos ef ou subconh'atados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei,
relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
5.1.25.1. Se houver ação h'abalhista envolvendo os serviços prestados, a
CONTRATADA adotará as providências necessárias no sentido de preservar a
CONTRATANTE e de mantê-Ia a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou
representações de qualquer natureza e, não O conseguindo, se houver condenação,
reembolsará a CONTRATANTE as importáncias que esta tenha sido obrigada a pagar,
dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo
pagamento.
5.1.26. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos
autorais, relacionados com os serviços objeto deste conh'ato.
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CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste
contrato ou dele decorrentes:
6.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
6.1.2. Comunicar por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos
serviços, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão
ser confirmados, por escrito, no prazo de vinte quatro horas úteis;
6.1.3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;
6.1.4. Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
6.1.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste contrato;
6.1.6. Notificar a contratada por escrito com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsa bilidade,

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO
7.1.A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o
cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte,
quando não corresponderem ao desejado ou especificado,
7.2.A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA
de sua responsabilidade quanto a sua perfeita execução,
7.3.A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a
aprovação formal da CONTRATANTE.
7.4.A não-aceleração de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do
prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE.
7.5.A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer serviço,
incluindo o de veiculação considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito
ou reparado, a suas expensas e nos prazos estipulados pela fiscalização.
7.6.A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus
subcontratados não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução
dos serviços contratados.
7.7.A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a
irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades
determinadas neste contrato,
7.8.A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa '
fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando oA
acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às
exigências apresentadas pela fiscalização,
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7.9.A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE
e/ ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que
digam respeito aos serviços prestados ao CONTRATANTE.
7.10. A CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto
deste contrato, juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA.
7.11. A CONTRATANTE poderá realizar h'imestralmente, avaliaçao da qualidade do
atendimento do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços da
comunicaçao sugeridos pela CONTRATANTE, da diversificação dos serviços
prestados e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticada.
7.11.1. A avaliaçao trimestral será considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a
necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços
prestados; para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo,
rescindir o presente contrato; para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA,
declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em
licitações públicas.

CLÁUSULA OITAV A - REMUNERAÇÃO
8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma;
8.1.1. Honorários de 10 %(dez por cento) referentes à produção de peças e materiais
cuja dish'ibuição nao proporcione à CONTRATADA o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgaçao, de que trata o item 9.1, incidentes sobre os custos
comprovados e previamente autorizados de serviços realizados por terceiros, com a
efetiva intermediaçao da CONTRATADA.
8.1.1.1. Esses honorários serão calculados sobre o preço líquido, assim entendido o
preço efetivamente fahuado dele excluido o valor dos impostos, cujo recolhimento seja
de competência da CONTRATADA.
8.1.2. Honorários de 10 %(dez por cento) incidentes sobre os custos comprovados e
previamente autorizados de outros serviços a serem realizados por terceiros, com a
efetiva intermediaçao da CONTRATADA, referentes ao assessoramento e apoio na
execuçao de ações de assessoria de imprensa, relações públicas, expressões de
propaganda, logotipos e de outros elementos de programaçao visual à organização de
eventos, ao planejamento e montagem de estandes em feiras e exposições e aos demais
serviços destinados ao atendimento das necessidades de comunicação da
CONTRATANTE.
8.1.2.1. Esses honorários serão calculados sobre o preço líquido, assim entendido o
preço efetivamente faturado, dele excluido o valor dos impostos cujo recolhimento seja
de competência da CONTRATADA.
8.1.370% (setenta por cento) dos valores previstos na tabela de preços do Sindicato das li
Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul, a título de ressarcimento dos custos
internos dos trabalhos realizados pela própria CONTRATADA. ~. 6

I 6!J~
Av.Floresda Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX:(54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


....,.
li

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

7

•

•

8.1.3.1 Os layouts reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.
8.2. A CONTRATADA não fará jus a honorários ou a qualquer outra remuneração
sobre os custos de serviços realizados por terceiros referentes à produção de peças e
materiais cuja distribuição proporcione a ela o desconto de agência concedido pelos
veículos de divulgação.
8.3. Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA ou de seus
representantes serão de sua exclusiva responsabilidade. Eventuais exceções, no
exclusivo interesse da CONTRATANTE, poderão vir a ser ressarcidas por seu valer
líquido e sem cobrança de honorários pela CONTRATADA, desde que
antecipadamente orçadas e aprovadas pela CONTRATANTE.
8.4. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência
quando da utilização, pela CONTRATANTE, de crêditos que a este tenham sido
eventualmente concedidos por veiculos de divulgação, em qualquer ação publicitária
pertinente a este contra to.
8.5. As formas de remuneração estabelecidas nesta cláusula poderão ser renegociadas,
no interesse da CONTRATANTE, quando da renovação ou da prorrogação deste
contrato.

CLÁUSULA NONA - DESCONTO DE AGÊNCIA
9.1. Alêm da remuneração prevista na Cláusula Oitava, a CONTRATADA fará jus ao
desconto de agências - à base de um percentual bruto de 20 % (vinte por cento) dos
preços de tabela ou dos preços acertados para veiculação, prevalecendo sempre o
menor dos dois - concedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com o
art 11 da Lei nO4.680/65 e com o art. 11 do Regulamento da Lei nO4.680/65, aprovado
pelo Decreto nO57.690/66 e alterado pelo Decreto nO2262/97.
9.1.1. As partes conh'atantes poderão renegociar, no interesse da CONTRATANTE,
esse percentual de repasse, nos casos de renovação ou de prorrogação deste conh'ato .

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS AUTORAIS
10.1. A CONTRATADA cede a CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os
direitos pah'imoniais de uso das idêias (incluidos os estudos, análises e planos), peças,
campanhas e demais materiais de publicidade, de sua propriedade, concebidos, criados
e produzidos em decorrência deste conh.ato.
10.1.1. O valor dessa cessão ê considerado incluso nas modalidades de remuneração
definidas nas Cláusulas Oitava e Nona deste conh'ato.
10.2. A CONTRATANTE poderá, a seu juizo, utilizar referidos direitos diretamente. ou
ah.avês de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência deste contrato e
mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus
perante a CONTRATADA.
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10.3. Em todas as contratações que envolvam direitos de terceiros, a CONTRATADA
solicitará de cada contratado dois orçamentos para execução do serviço, um de cessão
de direitos por tempo limitado e outro de cessão total e definitiva de tais direitos, para
que a CONTRATANTE escolha uma das opções.
10.3.1. Nos caso de cessão por tempo limitado, a CONTRATADA condicionará a
contratação do serviço por período minimo de seis meses e utilizará os trabalhos de
arte e outros protegidos pelos direitos autorais e conexos dentro dos limites
estipulados no respectivo ato de cessão.
10.3.2. Quando a CONTRATANTE optar pela execução dos serviços com a cessão total
e definitiva, a CONTRATADA se compromete a fazer constar dos ajustes que vier a
celebrar com terceiros - para a produção de peças e campanhas e a prestação de outros
serviços - cláusulas escritas que:
10.3.2.1. Explicitem a cessão total e definitiva, por esses terceiros, do direito patrimonial
de uso sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos, ai
incluídos a criação, produção e direção, a composição, arranjo e execução de trilha
sonora, as matrizes, os folhetos e demais trabalhos assemelhados;
10.3.2.2. Estabeleçam que esta CONTRATANTE poderá a seu juízo utilizar referidos
direitos diretamente ou por intermédio de terceiros, com ou sem modificações, durante
a vigência deste contrato e mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe
caiba qualquer ônus perante os cedentes desses direitos.
10.3.3. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão - definitiva ou por
tempo limitado - será sempre considerada como já incluída no custo de produção.
10.4. A CONTRATADA se compromete a fazer constar, em destaque, em todos os
orçamentos de produção os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s)
consagrada(s), incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos.
10.5. A critério da CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão
ser utilizadas por órgãos, entidades ou sociedades integrantes da estrutura do Poder
Público Municipal, sem que lhe caiba qualquer ônus perante a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. Os documentos de cobrança da CONTRATADA, compostos de uma via da Nota
Fiscal - Fatura ou de Fatura com a respectiva Nota Fiscal, e uma via do documento
fiscal do fornecedor com o comprovante do respectivo serviço, serão liquidados, salvo
em casos prévia e expressamente autorizados pela CONTRATANTE, da seguinte
forma:
11.1.1. Veiculação: mediante apresentação dos documentos de cobrança
demonstrativos de despesas, e respectivos comprovantes, em até trinta dias após o mês
de produção;
11.1.2. Produção: mediante apresentação dos documentos de cobrança, demonstrativos f
de despesas, e respectivos comprovantes, em até trinta dias após o mês de produção;

Cd {fi .
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mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

•

•

9
11.1.3. Outros serviços realizados por terceiros: mediante a entrega dos serviços
solicitados, dos documentos de cobrança e respectivos comprovantes, nos vencimentos
previamente ajustados com a CONTRATANTE.
11.2. O Pagamento dos serviços objeto deste instrumento será efetuado no prazo usual
de processamento e de acordo com a Lei nO4.680/65 e o Decreto nO57.690/66, que
estará condicionado à apresentação das respectivas notas fiscais referentes aos
fornecimentos efetuados, devidamente atestados por quem de direito.
11.3. Antes da efetivação dos pagamentos a CONTRATADA deverá apresentar
Certificado de Regularidade de Situação do fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social - CND, certidões
negativas de débitos expedidas por órgãos da Secretaria da Receita Federal e da
Procuradoria da Fazenda Nacional e certidões negativas de débitos expedidas por
órgãos das Secretarias de Fazendas do Estado e do Município.
11.4. Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, a
CONTRATANTE, a seu crédito, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou
aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.
11.4.1. Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
11.5. A falta de pagamento, pela CONTRATANTE, nos prazos previstos acarretará
correção do valor faturado, calculado desde o dia de seu vencimento até a data de seu
efetivo pagamento, com base na variação do Índice Geral de Preços. - Disponibilidade
(lGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas.
11.6. A CONTRATANTE não pagará nenhum acréscimo por atraso de pagamento
decorrente de fornecimento de serviços, por parte da CONTRATADA, com ausência
total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer
cláusulas constantes deste contrato.
11.7. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou
não instituições financeiras.
11.8. Os pagamentos a terceiros por serviços prestados, incluídos os de veiculação,
serão efetuados, pela CONTRATADA, nos prazos e condições previamente aprovados
pela CONTRATANTE e expressos pelos fornecedores em seu documentos fiscais.
11.8.1. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros decorrentes da
inobservância, pela CONTRATADA, de prazos de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.
11.8.2. A CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE cópias dos respectivos
documentos fiscais que comprovem os pagamentos feitos a terceiros, até dez dias após

M "illiução. CJ cf. ~.
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11.9. A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme dispõe o art. 64 da Lei nO9.430 de
27.12.96.

•

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -SANÇOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Em caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATADA
estará sujeita às sanções e demais disposições dos art. 86 e 87 da lei nO8.666/93.
12.2. As multas serão aplicadas na forma do item 07 do edital de Tomada de Preços
001/2011
123. O valor das multas poderá ser descontado do valor da fatura de quaisquer
serviços referentes ao presente contrato, cobrado diretamente ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente da CONTRATANTE.

•

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
13.1. O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78
e nas formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei nO8.666/93.
13.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração
será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE
e comprovadamente realizada pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.
13.3. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras agências
de propaganda, caberá a CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente
contrato.
13.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nO 8.666/93, não dará à
CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial.
13.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste
contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste
ajuste, até a completa indenização dos danos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A CONTRATADA, guiar-se-á pelo Código de Ética dos profissionais de
propaganda e pelas normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade e
promoção que estejam de acordo com o Código de Defesa do consumidor e demais leis
vigentes, a moral e os bons costumes.
14.2. O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, após
decorridos cento e oitenta dias de sua vigência mediante aviso prévio com
antecedência mínIma de sessenta dias, através de correspondência protocolizada ou
por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
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14.3. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes da Lei nO8.666/93, que a CONTRATADA aceita e a eles se
submete.
14.4. A omissão ou tolerãncia das partes - em exigir o estrito cumprimento das
disposições deste contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente - não constituirá
novação ou renúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquer tempo, exigirem o fiel
cumprimento do avençado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1. Fica eleito o foro da cidade de Carazinho/RS para dirimir todas as questões
oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja .
E, por estarem justos e acordados, assina o presente contrato em duas vias de igual teor
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes.

Carazinho, 02 de Fevereiro de 2011.

•

Vereadora Sandra Citolin
Câmara Muniei aI de Carazinho

Testemunhas: Ahma Iss újo Rahman - CPF 735.724.460-15

Viviane Mi2nezes - CPF 004.258.920-77

1 1
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~,~ DIARIO DA MANHÃ
~1'W Jornais e Rádios

www.diariodarnanha.com
Jornalismo com responsabilidade.

Tabela de Preços
Validade 0110712011

5
25 em
35 em

Preço cmlcol sábado e domingo
R$131.56
R$ 80.73
R$ 62.07
R$ 62.07
R$ 58.06
R$ 44.62
R$ 31.46
R$ 40.04
R$ 17.16

4
20 em

Preço cmlcol d ias úteis
R$101,20
R$ 62,10
R$ 47,74
R$ 47,74
R$ 44,66
R$ 34,32
R$ 24,20
R$ 30,80
R$ 13,20

Colocação
Primeira Página
Terceira Página I Contracapa
Indústria e Serviço
Empresas Públicas
Determinada
Indeterminada
Varejo
Publicidade Legal
Classificados emlcol
• Para anúncio em cores acrescentar 35% .
• Periodicidade: Diária, exceto segunda-feira (sábado e domingo edição conjunta) •

Informações Técnicas - Formato Tablóide
Noticiário ICadernos I Suplementos Especiais
Coluna 1 2 3
Largura 5 em 10 em 15 em
Altura

•

Classificados
Coluna 1

Largura 3,1 em
Altura

2 3 4 5 6 7
6,2 em 9.3 em 12,4 em 15,5 em 18,6 em 21,7 em

8
25 em
35em

• Encartes
Valor por milheiro
Uma Lâmina
Duas Lâminas
Quatro Lâminas
Acíma de quatro lâminas preço e veiculação sob consulta

RS 200,00
RS 280,00
RS 35°,00

Jornais
Atendimento direto
Passo Fundo
Carazinho
Ereehim

54.3316 4800
54.3329 9666
54.33212233

eomercíal@ ,ano amanlia.net
comercia .carazm o@ lano aman a. et
comerclal.erec im@íliarioílaman a.net

http://www.diariodarnanha.com


.I~DIARIO DA MANHÃ
~'A~ Jornais e Rádios

www.diariodamanha.com
Jomalismo com responsabilidade.

Tabela de Preços
Validade 01/07/2011

Rádio Diário AM 570 Khz - Passo Fundo
Programa Frequência Horário Base30"
Indeterminado 06:00 às 19:00 Rs 33,00
Porteira Aberta 18 iIS-'bado °5:00 às 0]:00 RS19,80
Agenda de Noticias 2.866- Feira 0]:00 as 08:00 RS42,90
Realidade 18 li 6- Feira 08:00 às 10:00 RS42,go
Diário Revista 18 à 61'Feira 10:00 às u:oo RS42,go
Correspondente 570].8Ed. 28 à Sábado 12:00 às 12:30 RS26,4°
Melhor de Bandas 28' 61' Feira 1.2:]0 às 14:00 RS42,90
Comando da Tarde 28à 68 feira 14:00 às 16:55 RS26,4°
Estampa Gaúcha :l8 li 6" Feira 1]:00 às 20:00 Rs:r:6,40
Correspondente 570 28Ed. 28 li 61' Feira 18:45 às 19:00 RS26,40
A Noite é 10 2.' 68 Feira 20:00 às 22.:]0 Rs 19,80
Programa Ecologia Sábado 08:00 às 09:00 RS42,go
Sábado Especial Sábado 09:00 às ~:oo RS42,go
Diário Saúde Sábado 11:00 às 1.2:00 RS42,go

Rádio Diário AM 780 Khz - Carazinho• Programa Frequência Horário Base30"
Indeterminado: 06.00 às 19,00 Rs 33.00
Amanhec.er na Diário 2&a sábado 05.00 às 07.00 Rs 19,80
Agenda de Notkías 2"a 611 feira 0].00 às 08.00 Rs 42,90
Realidade 2"a 611feira 08.00 às 09.00 Rs 42,90
Show da Manhã 2". 611 feira 09.00 às u.oo Rs 42,90
Jornal Diário 2".silbado U.oo às 12.]0 RS 26,40
Esporte na Mesa 2". sábado 12.40 às 13.00 Rs 42,90
Show de Bandas :z."8611feira :1.3.:1.0às :1.5.00 RS :z.6,40
Tarde Legal :;til 86l1feira 15.00 '517.00 Rs 26,40
Integração Regional 211 86l1feira 17.00 às :1.9-00 Rs 26,40
Diario na Noite 288 sábado 20.ooà522.30 Rs 19,5O
Sábado Espedal Sábado oS.oo às 10.00 Rs 42,90
DiárioSaúde Sáb8do 10.00 às 11.00 Rs oft.2,9O

Fala Prefeito Sábado 11.00 às :1.2.00 RS26,4°

Rádio Diário FM 98.7 Mhz - Passo Fundo
Programa Frequência Horário Base 30"
Indeterminado 06.00 às 19,00 Rs 49,50
Rota Brasil 211 àSábado 05:00 às 09:00 Rs ]0,80• ConexãoPop 211 àSabado 09:00 às 12.:00 Rs 52,80
Retrovisor 211 à 68 Feira 12:00 às 1]:00 Rs 52,80
Balanço Brasil 2" à 68 Feira 13:00 '514:00 RS52,80
Alta Rotação 211 à 6" Feira 14:00 às :1.6:00 Rs 33,00
Pimenta Pop 2" à 6" Feira 16:00 às :1.7:00 Rs 33,-00
TOP1ODo Dia 2"àSábado :1.7:00às 1S:00 Rs 35,20
Ritmo De Bandas 2" à 6" Feira :1.8:00às 19:00 RS 33,00
Turbulênc.ía 211 à 6&Feira 19:00 às 11:00 Rs 33,00
Preferênc.ía Popular 211 à 6" Feira 21:00 às 23:00 Rs 33,00
Sedução 211 à 6&Feira 23:00 às 14:00 Rs 33,00
Rádio Flash Sábado 12:00 às 13:00 Rs 33,00
Raça Brasil Sábado 13:00 às 14:00 Rs 33,-00
Fim de Semana Sábado 14:00 às 17:00 RS 33,00
98Voltz Sábado :1.7:00às 18:00 RS 33,00
Fimde Semana Sábado 18:00 às 19:00 Rs 33,00
Rádio Flash Sábado 19:00 às 20:00 Rs 33,00
Fimde Semana Sábado 20:00 às 24:00 Rs 33,00

Rádios
Atendimento direto

Diárío AM Passo Fundo
Diário AM Carazinho
Diário FM Passo Fundo

Av. sete de setembro, S09 - (entro
Rua Pedro Vargas, 846
Rua Independência, 917 . (entro

54.]]11 7756

54.]]]1.2422

54.]]1124]0

comercialam~o@diariodamanha.net
jussara@diariodamanha.net
díariofm@diariodamanha.net

http://www.diariodamanha.com
mailto:jussara@diariodamanha.net


CONTATO

VIP
o LADO 110M DA VIDA

•

PLANO DE MIDIA - Janeiro a Dezembro de 2011

Veículo: Revista Contato Vip
Abrangência: Carazinho e região
Circulaçao: mensal desde 1993
Tiragem: 2.000 exemplares
Distribuição: Assinantes, banca, divulgação
Linha editorial: Sociedade, atualidades

•
Formato

Primeira capa:
r e 38 capas
Uma página interna
~ pago
1/3 pag
y.. pag
Rodapé

valor

R$ 1.800,00
R$ 1.000,00
R$ 600,00
R$ 350,00
R$ 300,00
R$ 250,00
R$ 200,00

Rua Venâncio Aires, 490 - centro - Carazinho fone (54) 3331-3448
www.contatovip.com.brvip@contatovip.com.br

mailto:www.contatovip.com.brvip@contatovip.com.br
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fato
Tabela de preços - 2011

Capa eom matéria interna - 1 pág.Int. RSl.500,00

Contra-capa RS900,OO

Capa Interna 11 RS 750,00

Capa Interna m RS 650,00

Página inteira RS500,00

Yz página RS300,OO

Rodapé 23 x Sem RS200,00

Rodapé 11,5 x Sem - Yz RS120,00

y. página RS180,00

Pagamentos a combinar com o cliente.

Valores sem comissão de agência.

Data de entrega do material: entre 25 a 30 de cada mês para veicular no mês seguinte.

Data de veiculação da Revista: entre dia 08 alO de cada mês.

Tiragem: 2 mil exemplares

Circulação: Carazinho, Não-Me- Toque,Tapera, Lagoa dos Três Cantos, Almirante
Tamandaré do Sul, Chapada, Sarandi.



C!Jornal Cidade
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TABELA DE PREÇOS OUTUBRO DE 2010 - VÁLIDA AT~ MARÇO DE 2011
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r""I1A1I".1VJ:OftHOLLYWOOO_-:- ~~ L_OOM.. 1L""J [oo~(REAL~L.,.346] L 2.••• [-1. •.•" i" •.11]L _667]1_ 308 t .810iô' i~,2808' [Y:172iL 5.346 (_ 8'" La!2'1



LISTA DE PREÇOS - Rio Grande do Sul
VALIDADE: 1° de Outubro de 2010 a 31 de Março 2011
em reais (R$) - BASE 30"

-~ - --

SIGLA PROGRAMA DIA HORA COEF P/15 30" 15" 45" 60"

•

GRUR
BPRA
NBRA

MAva
TVG1

PTVl
GESP

JHOJ

VIDE

VALE
TARA

MALH

N18H

PTV'
N19H

JNAC

N20H

TELA
CPLA
TNDe
PROF
FAMI

SH05

PJOR

REPO
SSUP

JGlO
JSOA

SBRA

INCI

elES

ECOS

ACAO
V1SA

ANON

RBSE

MONI

XUXA
PATR
CURT

ANGE

F16S

HUCK
ZDRR

sueI
ALTA
LAVO
GAlP
EMPR
GRUa
AUTO

ESPO

TURM

CARA
TMAX

OFAU
FANT
SHOO
TOOM
lANC
DOMA

~~~:~~=~T=: ~~...1~:~~ 11~7-251r 468663~2';~:ii5'~7'-._'..-.r_34~20_ =1
BOMDIABRASIL __ ~Sex i 07:15IQ;_50_~ ~_'------J.-.-.-- L__
~S ~oc_~__ ' Seg/Sex 08:15 0.50 152 76 228 304~
TVGLOBINHO __ ~sex! 09:45IQ.50 120 L80=:::r:::180-1--240

_JORNAl-_DOALMOÇO Seg/Séb- 12:00 0.50 932 -- 466 1.398 -'i.864-~
GLOBOESPORTE SOQ/séb 12:45 0,50 719 1_~ I f679=r=f~---1
JORNAl-HOJE Seg/Séb 13:15 0,50 519 260 779 1.038-
vlDeOSHOW-------I~:~Seg/c~--sex: 13:45,::Lº.~0 220--I-.-1-w.=I:::330 ~O~
VAl-EAPENAVERDENOV_O Seg/~_Sex__14:35 0.50 190 95 285 380

$ESSAOOArAROI!- I ~Sex"'""15:50 I 0.50 107::C::~~14_-:-'
MAl-HAÇAo. Seg/Sex 17:45 0.75 356 267 534 712'
NOVELAI SegiSéb i8:15:r:0.7L..;,.~~.T_ELr984--
RBSNOTICIAS Seg/Séb 19:05 0.75 983 737 1.475 1.966'
NOVELA11 ~Siob , _,~,2m.~ .. .Jl12=r609.1....!.,?1s.=r:i:624--<

_JORNAl-NACIONAl- Seg/Séb 20:15 - 1.252 - - - j
NOVELA'" ~L~b~20:55 I 0:75---;-1.274 I 9s6=D)lLl~2s48~
TELAQUE_N,TE~_, ~~Seg'c,__ ~22=:=05~_-0~.~75. 696 522 1.044 1.392--<
CASSETAEPLANETA Te~ 22:05 0.75--:-712 L S79~8::r ...J.544
SHOWDETERÇA.rEIRA Te_r__ 22:40 0.75 569 427 854 1.138:
PROFlSSAoREPORTER ~ler 23:25_L.Q,7,P 346 1_.22Lr519--r-"-:6.!l.2 .
AGRANDEFAMIUA aui 22:05 0.75 910 683 1.365 1.820 1
SHOWDEQUINTA qui 22:40 L.-º.?5 478 I_:j!i~~!l5~-----<

PRciGRAMAJORNAl-lsnco aui 23:25 0.75 346 280 519 692:
GLOBOREPÓRTER----- ---D--~'~---2£05IQ)5-122--I-~2=rl.063 ~ __1.444 'si,ow DESEXTA' Sex 23:10 0.75 476 357 714 952~
JORNAl-DAcG.__LOBO~~~_~_.~~ 23soT 0.75..... 244-.-I-_-j~~~T '
PROGRAMADOJO SsglSex 00:25 0.50 166 83 249 332 ,.;
SEsSAoBRASIL I Seg~~:5ó 81=:[_ 41 :r::::m.::r::-t:~2....J
INTERCINE TBrlS.. 01:55 0.50 81 41 122 162
'GLosOCI~NCIA Csáb 06:30 [ 0.50_...... 42 I 21, :L-6:I..:r:84,:-l
GLOBOECOLOG_IA_____ Séb 06:50 0.50 52 26 78 104
AÇAO-'- r:Sé ..b ~~::I::-º.~.o. ' 51 [-26'-.-,~I-._--rr=:c::l02~J.

ViDAESAÚDE Séb 08:05 0.50 346 174 522 696
ANONYMUSGO-U-R-M-ET----_-rSéb 08:40::LQ.50r--4~,.I._740 1 986, ...
RBSESPORTE Séb 09:10 0.50 519 260 779 1.038 1
TURMADAMON-lC-A----=rSéb _:_09:SO::J:::Q.&..J...._'!!9=C 55 _LJ!lLT220--::;
NXUXA Séb 10:35 0.50 110 55 165 220
PATROLA _:I=Sáb -<.-'1:30:>:C-º~50 .4~ __:L:.l&::I:862~
.ESPECIAIS_sA_BADO_______ Séb 12:20 0.50 867 434 1.301 1.734;
ESTRELAS LSéb '13:45:C0'.~rL 219 I } ',0 [329 r .._438 "
.S!SSAODESABADO Séb 14:35 0,50 190 95 285 380'1
CAl-DEIRAODOHUCK =:L::~b: iiiolU 0,50 238 I .1..19 Cª.57"~.. 47e

ZORRA'TOTAl- Séb 22:05 0.75 522 392 763 1.044
SUPERe,"E I Séb 23:10 0~75 36~,l_~51 1 7~.~.

'AL1'ÀsHORAS ~ Séb 01:05 0.50 121 61 182 242--1
CAMPOELAVOURA COam .' ~:45 I 0.50 ] 346 ,174.:1 522--- ..~~
<GALPAO_CRIOULO Dom 06:20 0.50 346 174 522 696----1
PEQUENASEMPRE-S-AS----Ciíom 07:30 I 0:50_,,: 75 ,1 38.~ .1~..150 '
.GLOBORURAl-_________ Dom 08:05 0.50 338 169 507 676~
AUTOESPORTE COam ••..090oTo;,5õ ; 446 ,I 223-=C,~t._ I 892 ,
~I!~PORTEESPETACULAR ~--'D=o=m-~~~:30 0,50---,-- ~O _2_30_~_690, 920~
ATURMADODIDI I Dom I 12:40:l],50 23,P:::r::118 .L_~1~.......,
os CARASDEPAU D,_om 13:15 0,50 250 125 375 500
TEMPERATURAMÃXlMA I eom I ~O:D~50~i7~~ I 411=r:::54U
DOMINGAoFAUSTAO Dom 18:00 0.75 585 439 878 1.1~_~~
FANTÁSTiCo ----CDom : .2º:4LD.75 I 1.165 I __ª7~.=r=J:t48::::::r:::-2.330 .

'SHOVI/DEDOMINGO____ Dom 23:15 0.50 478 239 717 956:
TELEDOMINGO .I_Dom-:;::-23:5OT..Q,!5 64.~. 4ljl 962 1.282
LANCEFINAL Dom 00:20 0.50 364 192 576 768
DOMINGOMAJOR Dom 00:30 0.50 255 _E.!'_, 383 510

• RS2: caxias, Santa Maria. Pelotas, Passo Fundo, Santa Rosa, santa Cruz. Cruz Atta, Bagé, Urugualana. Erechlm e Rio Grande .
•• Jomal do Almoço, aos sábados. vai ao ar até 12h20



Apoio Cultural

Rádio 106.3 FM

•
Apoios de Segunda a Sexta - Base: 30 dias

2 Chamadas de segunda a sexta-feira R$ 106,40,

3 Ch~madas de segunda a.sexta-feira R$160,00

4.Chamadas de segunda a sexta~feira R$212,80

5 Chamadas de segunda a sexta-feira . R$ 266,00

6 Chamadas de segunda a sexta-feira R$320,00-----
7 Chamadas de segunda a sexta-feira R$372,00-----
8 Chamadas de.segunda a sexta-feira R$425,00

Chamadas Avulsas R$3,00 cada

o?*~~Of-'C01"'",'=<,.~O

..i ~j
~ ,f
-'~ o

AíleJarm Reinehr . . UACC
~ I

Pel'éJ@ o' <..
PrêSidente da U ec

Adair Do Prado
Diretor De Programação

Radio 106.3 FM
CNPJ: 93.237.733/0001-25
Rua Aristóteles Marques N9 227, Bairro Ouro Preto - carazinho - RS.
Telefones: (54) 3330 9526, 3329 5030
E-mail: radiocomunitaria106.3@hotmail.col1l.radiocomunitaria@annex.com.br

•

mailto:radiocomunitaria106.3@hotmail.col1l.radiocomunitaria@annex.com.br


•
TABELA DE PREÇOS

Gazeta AM

R$ 48,62 o texto l'
R$ 34,00 o texto 45"
R$ 28,60 o texto 30"
R$ 22,88 o texto 15"

Rádio Móvel R$ 198,00

• Para textos testemunhal acrescentar 20% sob o valor;

• Para textos determinados acrescentar 20% sob o valor;

• • Para cliente local estabelecer desconto de 30% sobre o valor da mídia.

Departamento Comercial

Tabela reajustada em julho de 2010, válida até junho de 2011.



. -

•

•

oGazetanotícias
TABELA - JORNAL IMPRESSO "GAZETA NOTíCIAS", MENSAL.

VALOR DO ANÚNCIO PARA UMA EDiÇÃO: (em' - R$ 2,58)

01 página - 35 x 25 - R$ 2.250,00

Y:z página - 17,5 x 25 - R$ 1.125,00

Y. de página - 8,75 x 25 - R$ 562,50

Rodapé - 5 x 25 - R$ 321,25

Cartão -10 x 12,50 - R$ 321,25

VALOR DO ANÚNCIO PARA MAIS EDiÇÕES - DESCONTO DE 20% (em'-

R$ 2,06):

01 página - 35 x 25 - R$ 1.800,00

Y:z página - 17,5 x 25 - R$ 900,00

Y. de página - 8,75 x 25 - R$ 450,00

Rodapé - 5 x 25 - R$ 257,20

Cartão -10 x 12,50 - R$ 257,20

Departamento Comercial

Tabela de Junho de 2010, válida até Junho de 2011

Contato: 54-3303143

e-mail -comercial@gazeta670.com.br

mailto:-comercial@gazeta670.com.br


r ,~

oJornal Cidacl_~

VALORES E INVEsnMENTOS - PUBLICIDADE

Páginas internas (coloridas)

Valor do em X coluna = R$ 10,42 (dez reais e quarenta e dois centavos)

•
7,5em X Sem =
12,5 em X 5 em =
25 em X 5 em =
25 em X10em=
1/4 de Página =
Y2 Página =
1 Página =

R$ 78,15
R$ 130,25
R$ 260,50
R$ 521,00
R$ 442,85
R$ 885,70
R$ 1.875,00

•

Capa: acréscimo de 60%
Contra-capa: acréscimo de 40%

(a partir do tamanho de 25em X 5 em - Rodapé)

Simone Ramos
Telefone: 54- 3330-1344 - cel:54-9997-6076

EmaU: ojomalddade@annex.com.br
Rua Marques do Pombal, as - C8razinho - RS

-' .
,

mailto:ojomalddade@annex.com.br
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