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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 

  
 

CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO de Pessoas 
Jurídicas, para prestação de serviços radiofônicos AM/FM para divulgação do 
Informativo Público Municipal de Barra Funda/RS. 

 
 
1. PRÊAMBULO: 
1.1. A Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede à 
Avenida 24 de Março, nº 735, inscrita no CNPJ sob nº 94.704.004/0001-02, representada neste ato 
pelo Prefeito Municipal, o Senhor MARCOS ANDRÉ PIAIA, no uso de suas prerrogativas legais e 
considerando o disposto na Lei nº 8.666/93, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 
PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas, para prestação de serviços 
radiofônicos AM/FM para divulgação do Informativo Público Municipal de Barra Funda/RS, durante o 
período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado com base no Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
1.2. O início do prazo de CREDENCIAMENTO será no dia 03 de maio de 2022, em horário de 
expediente, no Setor de Licitações, sito na Avenida 24 de Março, nº 735, em Barra Funda/RS.  
1.3. As informações técnicas sobre a presente Licitação, bem como, a respeito do CREDENCIAMENTO 
das empresas junto ao Município de Barra Funda, poderão ser obtidas no Setor de Licitações, pelo 
telefone (54) 3369-1202. 
1.4. Cópias do presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no site www.barrafunda.rs.gov.br. 
1.5. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Barra Funda, no Setor de 
Licitações, sito na Av. 24 de Março, 735, pelo telefone (54)3369‐1202 ou pelo e-mail: 
licita@barrafunda.rs.gov.br, no horário de expediente. 
1.6. Expediente externo: Setor de Licitações e Secretaria Municipal de Administração: de segunda à 
sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 17h, exceto feriados. Eventuais alterações de horário 
do expediente externo serão publicadas no Mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal, 
cabendo às licitantes realizar o acompanhamento. 
1.7. Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Modelo de Termo de Credenciamento;  
Anexo III – Modelo de declaração de cumprimento do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;  
Anexo IV ‐ Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não está 
temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração e 
de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
Anexo V – Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 
Anexo VI – Modelo Declaração ME/EPP; 
Anexo VII – Minuta de contrato. 
 
2. DO OBJETO: 
2.1. O presente Edital tem por objeto o credenciamento de Emissoras de Rádio, de abrangência local 
e regional, visando a prestação de serviços radiofônicos AM/FM, composto de: 

http://www.barrafunda.rs.gov.br/
mailto:licita@barrafunda.rs.gov.br
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2.1.1. Um bloco de 10 minutos, semanalmente, às terças-feiras, no horário das 12h30min às 
12h40min, para divulgação de atos de propaganda oficial e institucional da Administração Municipal, 
além de avisos e campanhas de interesse público e comunitário de caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, chamado de Informativo Público Municipal. Também devem ser feitas 4 
(quatro) inserções diárias de 30 segundos, de segunda a domingo, convidando os ouvintes a 
acompanharem Informativo Público Municipal toda terça-feira. 
2.1.2. Um bloco de 10 minutos, semanalmente, às terças-feiras, no horário das 11h50min às 
12h00min, para divulgação de atos de propaganda oficial e institucional da Administração Municipal, 
além de avisos e campanhas de interesse público e comunitário de caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, chamado Informativo Público Municipal de Barra Funda/RS. Também devem ser 
feitas 4 (quatro) inserções diárias de 30 segundos, de segunda a domingo, convidando os ouvintes a 
acompanharem o Informativo Público Municipal de Barra Funda/RS, toda terça-feira.  
2.1.3. A locução e o conteúdo dos Informativo serão de responsabilidade do Município. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados, pessoas jurídicas com atividade 
compatível com o objeto deste Edital e que cumpram os requisitos exigidos. 
 
3.2. DAS VEDAÇÕES LEGAIS: 
3.2.1. É vedada a participação nesta licitação das empresas: 
3.2.2. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
3.2.3. Sob processo de falência ou concordata; 
3.2.4. Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos 
descentralizados; 
3.2.5. Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação direta ou 
indireta com o licitante. 
 
3.3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP): 
3.3.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, 
deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes: Declaração firmada por contador e 
pelo representante legal da empresa, com assinatura e carimbo, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, sob pena de ser desconsiderada tal condição, 
conforme Modelo do Anexo VI deste Edital. 
3.3.2. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
3.3.3. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitado que, inclusive, se sujeita a todas as consequências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
3.3.4.  A microempresa ou empresa de pequeno porte, que atender ao item 3.3.1, e que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em até cinco 
dias úteis, a contar da data em que for constatada a restrição. 
3.3.5. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição. 
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3.3.6. O prazo de que trata o item 3.3.5, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo inicial. 
3.3.7. A não regulamentação da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à 
Habilitação, sem prejuízos das penalidades previstas no edital. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
4.1. As despesas decorrentes do presente credenciamento correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
0201 04 122 0010 2002 339039 00000000 0001 
 
5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
5.1. Por se tratar de CREDENCIAMENTO sem data e hora específica, a empresa poderá se credenciar 
a qualquer momento desde que respeitado o dia de início e horários de trabalho.  
5.2. Caso a empresa envie os documentos via correio, esta deverá entregar juntamente com os 
documentos do envelope de habilitação, uma declaração abrindo mão quanto ao prazo de recurso. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
6.1. Os documentos de habilitação e a proposta financeira serão recebidas pela Comissão 
Permanente de Licitações, em dois envelopes distintos, numerados 01 e 02, respectivamente. Não 
serão recebidos envelopes, documentos ou propostas em local diverso do estabelecido. 
6.2. Os envelopes deverão conter na parte frontal a seguinte inscrição: 
 

À Prefeitura Municipal de Barra Funda 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 
Envelope n° 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 

À Prefeitura Municipal de Barra Funda 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 
Envelope n° 2 – PROPOSTA DE PREÇO 
Nome do Proponente: 

 
7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
7.1. O envelope de documentação deverá conter os seguintes documentos necessários à habilitação, 
que poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório ou por servidor da Administração (mediante a apresentação do original) ou ainda por 
publicação em órgão da imprensa oficial: 
7.1.1. Habilitação Jurídica: 
a. Cédula de Identidade dos sócios da empresa, autenticada em cartório; 
b. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
d. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
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f. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País.  
7.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ‐ CNPJ;  
b. Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União;  
c. Certidão negativa de tributos estaduais;  
d. Certidão de regularidade fiscal junto ao município do domicílio ou sede da licitante; 
e. Certificado de Regularidade junto ao FGTS;  
f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.; 
g. Declaração, assinada pelo representante legal, de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado ou associado menor de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e/ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal (modelo no Anexo III); 
h. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não está temporariamente 
suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração e de que não foi 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, assinada por representante 
legal da licitante (modelo no Anexo IV); 
i. Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (modelo no Anexo V). 
7.1.3. Qualificação Econômico-financeira:  
a. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, em 
data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes, se outro prazo não constar no 
documento. 
 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS/TERMO DE CREDENCIAMENTO: 
8.1. Proposta financeira, datilografada ou impressa por meio eletrônico em folhas sequencialmente 
numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo 
a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, e deverá conter: 
a. Razão social completa da empresa, endereço atualizado, número do CNPJ, telefone/e-mail e nome 
da pessoa indicada para contatos; 
b. A descrição do objeto a ser executado e indicado o preço em R$ (reais) por minuto e por 
informativo. Os preços orçados incluem todas as despesas que possam incidir na execução dos 
serviços. 
8.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula.  
8.3. A proposta apresentada deverá vigorar pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data da entrega da proposta.  
 
9. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS: 
9.1. A empresa credenciada deverá apresentar planilha mensal contendo os horários e minutos de 
divulgação utilizados na prestação dos serviços.  
9.2. Os serviços que forem prestados de forma incorreta, imputável a CONTRATADA, gerarão a 
obrigação desta prestá-lo corretamente em outro horário a conveniência do contratante, sem 
quaisquer custos adicionais. 
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9.3. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação do serviço pelo 
(s) credenciado (s), podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação, verificada 
em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
9.4. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviço. 
9.5. A apresentação dos Informativos poderá se dar “ao vivo”, nos estúdios da empresa contratada, 
ou o Município poderá optar em encaminhar mídia (gravação) à emissora contratada, com 
antecedência de 3 (três) horas antes da veiculação do Informativo. 
 
10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1. A Secretaria Municipal de Administração convocará regularmente as licitantes credenciadas, 
para assinar o termo de Contrato/Credenciamento, dentro prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável 
por uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas em Lei e no subitem 10.4. 
10.2. O credenciamento ocorrerá conforme diretrizes estabelecidas neste edital. 
10.3. O presente EDITAL não implica em obrigatoriedade de habilitação do credenciamento ou de 
aceite de quaisquer das propostas apresentadas. 
10.4. A recusa injustificada em assinar o Contrato caracteriza inexecução total do objeto e acarretará 
a licitante credenciada multa de 20%, aplicada sobre o valor total da proposta, suspensão de 
participar em licitação e impedimento de contratar com Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e 
declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.5. O credenciamento dos interessados terá validade de 12 (doze) meses, contados da publicação 
do seu deferimento, podendo ser renovado por períodos sucessivos, desde que atenda aos princípios 
da Administração Pública e demais normas legais e técnicas aplicáveis aos serviços, de acordo com o 
inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
10.6. Na hipótese de prorrogação, o valor do Contrato poderá será revisto e reajustado, sempre após 
o decurso do prazo de 12 (doze) meses, mediante pedido formal da Credenciada e interesse do 
Município, tendo como parâmetro os índices de inflação medidos pelo IGPM. 
 
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
11.1. O pagamento do preço credenciado será efetuado pela Prefeitura Municipal de Barra Funda, 
em até 10 (dez) dias após a apresentação da correspondente Nota Fiscal/fatura, juntamente com a 
planilha mensal contendo os horários e minutos de divulgação utilizados na prestação dos serviços. 
11.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, até o décimo dia do mês 
subsequente a prestação dos serviços, através de crédito em conta bancária do favorecido.  
 
12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CLASSIFICAÇÃO: 
12.1. No julgamento das propostas serão analisadas e classificadas as que conterem as informações 
contidas no item 8 do presente edital. 
12.2. A Comissão de Licitações avaliará todas as propostas entregues dentro do prazo estabelecido 
neste Edital. 
12.3. Em virtude de o Informativo Público Municipal ser veiculado na terça-feira em mais de um 
horário, a Administração Municipal poderá credenciar e contratar com mais de uma e diferentes 
Emissoras participantes do processo Licitatório. 
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13. DA REGÊNCIA LEGAL  
13.1. Este Chamamento é amparado pela seguinte legislação: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e suas alterações, Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pelas condições 
estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante para todos os efeitos 
legais. 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Somente poderão usar a palavra, rubricar documentos, apresentar reclamações, impugnações 
ou recursos, assinar atas e o contrato ou instrumento equivalente, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da comissão. 
14.2. Na execução do objeto licitado, a Administração exercerá todas as prerrogativas que lhe são 
asseguradas pela legislação aplicável, sujeitando-se o credenciado contratado, igualmente a todas as 
normas, condições, responsabilidades e demais cautelas, tudo em conformidade com os art. 66 a 76 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
14.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto licitado que for prestado em 
desacordo com este Edital, com a proposta adjudicada e/ou com o contrato. 
14.4. A simples participação da empresa na licitação implica a aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital. 
14.5. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8666/93). 
14.6. Não serão aceitas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste ato convocatório.  
14.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 
Município de Barra Funda, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre 
o valor inicial contratado.   
14.8. Quaisquer supressões ou acréscimos de serviços e no caso de acréscimos aditados que 
porventura ocorram, serão calculados pelos custos unitários da Proposta inicial. 
 
14.9. A presente licitação rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo 
declarado competente o Foro da Comarca de Sarandi/RS para dirimir controvérsias emergentes da 
presente licitação. 
 

Barra Funda/RS, em 14 de abril de 2022. 
 

 
MARCOS ADRÉ PIAIA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

Este Edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica em 

_______/______/2022. 
 
 

Assessoria Jurídica 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 
1.1. Tabela de Valor de referência para Credenciamento dos serviços radiofônicos AM/FM: 

Item Unidade Quantidade Descrição 
*Valor por 

Informativo R$ 

1.  Informativo 1 

Prestação de serviços radiofônicos AM/FM, 
composto de um bloco de 10 minutos, 
semanalmente, às terças-feiras, no horário das 
12h30min às 12h40min, para divulgação de atos de 
propaganda oficial e institucional da Administração 
Municipal, além de avisos e campanhas de interesse 
público e comunitário de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, chamado de 
Informativo Público Municipal. Também devem ser 
feitas 4 (quatro) inserções diárias de 30 segundos, 
de segunda a domingo, convidando os ouvintes a 
acompanharem o Informativo Público Municipal 
toda terça-feira. 

350,31 

2.  Informativo 1 

Prestação de serviços radiofônicos AM/FM, 
composto de um bloco de 10 minutos, 
semanalmente, às terças-feiras, no horário das 
11h50min às 12h00min, para divulgação de atos de 
propaganda oficial e institucional da Administração 
Municipal, além de avisos e campanhas de interesse 
público e comunitário de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, chamado de 
Informativo Público Municipal. Também devem ser 
feitas 4 (quatro) inserções diárias de 30 segundos, 
de segunda a domingo, convidando os ouvintes a 
acompanharem o Informativo Público Municipal 
toda terça-feira. 

350,31 

*O preço será fixo e sem reajuste pelo período de um ano. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. A Administração Municipal vê a necessidade de contratar uma emissora de rádio AM/FM, com 
abrangência/cobertura em todo o território do Município com vistas a veiculação semanal do 
Informativo Público Municipal. Este visa não só a divulgação das matérias institucionais e notícias da 
administração, mas principalmente manter os munícipes informados das campanhas realizadas e até 
transmitir avisos acerca de programas e desenvolvidos pelas mais diversas secretarias municipais. Há 
a necessidade, no entanto, que a referida emissora tenha cobertura/programação dirigida ao 
Município. Tal cobertura e programação poderá ser determinada verificando se a emissora atende a 
outros clientes de grande porte no Município – Cooperativas de Produção Agrícola, Cooperativas de 
Crédito, Igrejas, Escola Estadual, Órgãos de Segurança do Estado, empresas etc.  
3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO: 
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3.1. A produção, apresentação e a responsabilidade pelas matérias divulgadas são de única e inteira 
responsabilidade do Município de Barra Funda/RS. 
3.2. A apresentação dos Informativos poderá se dar “ao vivo”, nos estúdios da empresa 
contratada, ou poderá o Município optar em encaminhar mídia (gravação) à emissora contratada, 
com antecedência de 3 (três) horas antes da veiculação do Informativo.  
3.3. A empresa credenciada deverá apresentar planilha mensal contendo os horários e minutos de 
divulgação utilizados na prestação dos serviços.  
3.4. Os serviços que forem prestados de forma incorreta, imputável a CONTRATADA, gerarão a 
obrigação desta prestá-lo corretamente em outro horário a conveniência do contratante, sem 
quaisquer custos adicionais. 
3.5. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação do serviço pelo 
(s) credenciado (s), podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação, verificada 
em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
3.6. A prestação dos serviços deverá ocorrer as terças-feiras, nos horários das: 11h50min às 12h00 e 
das 12h30min às 12h40min.  
3.6.1. Justifica-se a opção por dois horários tendo em vista a necessidade de atingir a toda a 
população. Nos horários escolhidos temos ciência que efetivamente tanto as pessoas que trabalham 
na indústria, no comércio, prestadores de serviços e agricultores estão em suas residências, na sua 
grande maioria, fazendo com que efetivamente a intenção da administração – informar a 
comunidade – tenha maior efeito.  
3.7. Será de responsabilidade do (a) contratado (a), além de manter a emissora legalizada perante os 
órgãos competentes, disponibilizar o estúdio para a apresentação ao vivo do aludido Informativo por 
autoridades e servidores municipais, sempre que solicitado. 
3.8. Os serviços deverão ser prestados por Emissora de Rádio Comercial, situada a uma distância não 
superior a 25km da sede do Município de Barra Funda/RS.  
3.9. As despesas de remessa das mídias (gravações) para divulgação são de inteira responsabilidade 
do Município Contratante.  
 
4. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO: 
4.1. A Secretaria Municipal de Administração convocará regularmente as licitantes credenciadas, 
para assinar o termo de Contrato/Credenciamento, dentro prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável 
por uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação. 
4.2. O credenciamento dos interessados terá validade de 12 (doze) meses, contados da publicação 
do seu deferimento, podendo ser renovado por períodos sucessivos, desde que atenda aos princípios 
da Administração Pública e demais normas legais e técnicas aplicáveis aos serviços, de acordo com o 
inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
4.3. Na hipótese de prorrogação, o valor do Contrato poderá será revisto e reajustado, sempre após 
o decurso do prazo de 12 (doze) meses, mediante pedido formal da Credenciada e interesse do 
Município, tendo como parâmetro os índices de inflação medidos pelo IGPM. 
 

Barra Funda/RS, em 14 de abril de 2022. 
 

MARCOS ADRÉ PIAIA 
Prefeito Municipal 

 

Obs: Para obtenção dos Valores de Referência utilizou-se o menor preço ofertado a partir de uma 
pesquisa na região, e também a partir de preços praticados atualmente pela Administração. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA/TERMO DE CREDENCIAMENTO 

EMPRESA: 

CNPJ Nº:     CONTATO: 

ENDEREÇO: 

FONE:     E-MAIL: 

Item Especificação Unidade Quantidade 
Valor por 
minuto R$ 

Valor por 
Informativo R$ 

1 

Prestação de serviços radiofônicos AM/FM, composto 
de um bloco de 10 minutos, semanalmente, às 
terças-feiras, no horário das 12h30min às 12h40min, 
para divulgação de atos de propaganda oficial e 
institucional da Administração Municipal, além de 
avisos e campanhas de interesse público e 
comunitário de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, chamado de Informativo Público 
Municipal. Também devem ser feitas 4 (quatro) 
inserções diárias de 30 segundos, de segunda a 
domingo, convidando os ouvintes a acompanharem o 
Informativo Público Municipal toda terça-feira. 

Informat
ivo 

1   

2 

Prestação de serviços radiofônicos AM/FM, composto 
de um bloco de 10 minutos, semanalmente, às 
terças-feiras, no horário das 11h50min às 12h00min, 
para divulgação de atos de propaganda oficial e 
institucional da Administração Municipal, além de 
avisos e campanhas de interesse público e 
comunitário de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, chamado de Informativo Público 
Municipal. Também devem ser feitas 4 (quatro) 
inserções diárias de 30 segundos, de segunda a 
domingo, convidando os ouvintes a acompanharem o 
Informativo Público Municipal toda terça-feira. 

Informat
ivo 

1   

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com o preço acima indicado, 
estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos 
submetemos incondicional e integralmente.  

A Sede da nossa Emissora de Rádio encontra-se a _______km do Município de Barra Funda/RS. 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº    
8.666/93 e no art. 6º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 

 
Local e data. 

 __________________________________ 
 Assinatura do (s) dirigente (s) da empresa 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 

 
 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  
  
  
  
      Declaro/amos,  sob  as  penas  da  Lei,  que  
………………………………………………………………….......…………………  (nome  da  licitante),  CNPJ  nº  
........................................., não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas 
menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal.  
  
  
  

.................................., ............ de ............................ de 2022.  
  
  
  
  

___________________________________________  
Nome e assinatura do representante legal da licitante  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 

 
 

  
ANEXO IV –    MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE 
QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
  
  
  
      Declaro/amos,  sob  as  penas  da  Lei,  que  
.........................................................………..................................................... (nome da licitante), CNPJ 
nº ..................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação do 
Município de Barra Funda/RS, ‐ Secretaria Municipal de Administração ‐ Setor de Licitações ‐  
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022. Declaro/amos também não estar 
temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, 
bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.  
  
  

.................................., ............ de ............................ de 2022.  
  
  
  
  

____________________________________________  
Nome e Assinatura do representante legal da licitante  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 

 
 
 

                                    ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO  
  
  
  
      Declaro/amos,  sob  as  penas  da  Lei,  que  
.........................................................………..................................................... (nome da licitante), CNPJ 
nº ..................................................., não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.  
  
  

.................................., ............ de ............................ de 2022.  
  
  
  
  

____________________________________________  
Nome e Assinatura do representante legal da licitante  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 

 
 
ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
   DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022, que a Empresa 
__________________________________, inscrita sob o CNPJ_______________________________ é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, Lei 
Complementar e Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento de Registro do Comércio, e 
conforme Declaração expedida pela Junta Comercial (comprovando a condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte) - que se encontra no envelope de Habilitação da licitante. 

 
 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2022. 
 
 
    

 
 

_______________________________________________ 
Carimbo, assinatura e CPF do representante legal e do Contador 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 

 
 

                                                      ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO  
    
 
CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO de Pessoas 
Jurídicas, para prestação de serviços radiofônicos AM/FM para divulgação do 
Informativo Público Municipal de Barra Funda/RS. 

  
 

                 O Município de Barra Funda, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrição no CNPJ 
nº 94.704.004/0001-02, representado pelo seu Prefeito Municipal, MARCOS ANDRÉ PIAIA, 
brasileiro, inscrição no CPF nº 007.871.510-50, RG nº 8087391473, residente e domiciliado em Barra 
Funda/RS, doravante denominado de CONTRATANTE, e a Empresa ................................. sita na 
............................................., inscrição no CNPJ nº ........................................, neste ato representada 
pelo ........................................., (estado civil), (nacionalidade), residente e domiciliado na        
........................................................,        RG        nº        ................................        e        CPF       
nº...................................................., a seguir denominada de CONTRATADA, declaram por este 
instrumento e na melhor forma de direito, terem justos e acertados entre si as seguintes cláusulas e 
condições contratuais: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1. O CONTRATANTE contrata a CONTRATADA, para a prestação de serviços radiofônicos AM/menor, 
composto de: 
 

Item Unidade Quantidade Descrição 
Valor por 
Informativo R$ 

1 Informativo 1 

Prestação de serviços radiofônicos AM/FM, 
composto de um bloco de 10 minutos, 
semanalmente, às terças-feiras, no horário das 
12h30min às 12h40min, para divulgação de atos de 
propaganda oficial e institucional da Administração 
Municipal, além de avisos e campanhas de interesse 
público e comunitário de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, chamado de 
Informativo Público Municipal. Também devem ser 
feitas 4 (quatro) inserções diárias de 30 segundos, 
de segunda a domingo, convidando os ouvintes a 
acompanharem o Informativo Público Municipal 
toda terça-feira. 

350,31 

2 Informativo 1 

Prestação de serviços radiofônicos AM/FM, 
composto de um bloco de 10 minutos, 
semanalmente, às terças-feiras, no horário das 
11h50min às 12h00min, para divulgação de atos de 
propaganda oficial e institucional da Administração 

350,31 
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Municipal, além de avisos e campanhas de interesse 
público e comunitário de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, chamado de 
Informativo Público Municipal. Também devem ser 
feitas 4 (quatro) inserções diárias de 30 segundos, 
de segunda a domingo, convidando os ouvintes a 
acompanharem o Informativo Público Municipal 
toda terça-feira. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor por minuto de R$......................(....), 
configurando o valor por Informativo de R$......................(....). 
§1º O pagamento do preço credenciado será efetuado pelo CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias 
após a apresentação da correspondente Nota Fiscal/fatura, juntamente com a planilha mensal 
contendo os horários e minutos de divulgação utilizados na prestação dos serviços 
§2º O pagamento será em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária em conta 
corrente, em nome da CONTRATADA. 
§3º A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do nº do Edital de Chamamento Público - Credenciamento e do Contrato, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  
§4º Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer 
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CREDENCIAMENTO: 
1. A produção, apresentação e a responsabilidade pelas matérias divulgadas são de única e inteira 
responsabilidade do CONTRATANTE. 
2. A apresentação dos Informativos poderá se dar “ao vivo”, nos estúdios da CONTRATADA, ou 
poderá o CONTRATANTE optar em encaminhar mídia (gravação) à emissora contratada, com 
antecedência de 3 (três) horas antes da veiculação do Informativo.  
3. A CONTRATADA deverá apresentar planilha mensal contendo os horários e minutos de divulgação 
utilizados na prestação dos serviços.  
4. Os serviços que forem prestados de forma incorreta, imputável a CONTRATADA, gerarão a 
obrigação desta prestá-lo corretamente em outro horário a conveniência do CONTRATANTE, sem 
quaisquer custos adicionais. 
5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação do serviço 
pela CREDENCIADA, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação, verificada 
em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
6. A prestação dos serviços deverá ocorrer as terças-feiras, no horário das: 11h50min às 12h00 e das 
12h30min às 12h40min.  
7. Será de responsabilidade da CONTRATADA, além de manter a emissora legalizada perante os 
órgãos competentes, disponibilizar o estúdio para a apresentação ao vivo do aludido Informativo por 
autoridades e servidores municipais, sempre que solicitado. 
8. As despesas de remessa das mídias (gravações) para divulgação são de inteira responsabilidade do 
CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA QUARTA –  DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
1. O Setor de Contratos convocará regularmente a licitante vencedora para assinar o termo de 
Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital. 
2. O credenciamento da CONTRATADA terá validade de 12 (doze) meses, contados da publicação do 
seu deferimento, podendo ser renovado por períodos sucessivos, desde que atenda aos princípios da 
Administração Pública e demais normas legais e técnicas aplicáveis aos serviços, de acordo com o 
inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
3. Na hipótese de prorrogação, o valor do Contrato poderá será revisto e reajustado, sempre após o 
decurso do prazo de 12 (doze) meses, mediante pedido formal da Credenciada e interesse do 
Município, tendo como parâmetro os índices de inflação medidos pelo IGPM. 
4. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/06, pelas 
disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
5. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo CONTRATANTE a 
todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante 
simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
6. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada 
pela CONTRATADA. 
7. Quaisquer supressões ou acréscimos de serviços que porventura ocorram serão calculados pelos 
custos unitários da proposta inicial da CONTRATADA e no caso de acréscimos aditados. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a. A produção, apresentação e a responsabilidade pelas matérias divulgadas; 
b. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestação de serviço do objeto deste contrato; 
c. Aplicar à CONTRATADA as penalidades, quando for o caso; 
d. Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do Contrato; 
e. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente; 
f. Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; 
g. Responsabilizar-se pelas despesas de remessa das mídias (gravações) para divulgação; 
h. Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato. 
 
2. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA: 
a. Executar o objeto licitado, no preço, horário e forma estipulados na proposta, no Edital e seus 
Anexos; 
b. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução parcial ou total; 
c. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
produtos e serviços; 
d. Será de responsabilidade da CONTRATADA, além de manter a emissora legalizada perante os 
órgãos competentes, disponibilizar o estúdio para a apresentação ao vivo do aludido Informativo por 
autoridades e servidores municipais, sempre que solicitado; 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 

 

 

17 

e. Propiciar o acesso da fiscalização do CONTRATANTE para verificação do efetivo cumprimento das 
condições pactuadas; 
f. A atuação da fiscalização do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva 
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados; 
g. Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto deste contrato, ainda que 
parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infração passível 
de penalidade, salvo em caso de autorização expressa do Município; 
h. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o que mais 
se fizer necessário para a execução do objeto deste contrato; 
i. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão com recursos próprios à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
0201 04 122 0010 2002 339039 00000000 0001 

 
CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES: 
1. Os casos de inexecução do objeto deste contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no art. 
87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
I. Advertência; 
II. Multa de 2% (dois por cento) do valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada da 
adjudicatária em executá-lo; 
III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por reincidência de imperfeição, quando 
já notificada pelo CONTRATANTE, sendo que a CONTRATADA terá prazo de até 10 (dez) dias 
consecutivos para a efetiva adequação dos serviços; 
IV. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia, relativo a entrega dos 
serviços em desacordo com o solicitado, não podendo ultrapassar 10 (dez) dias consecutivos para a 
efetiva adequação; 
V. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
VI. Declaração de idoneidade para contratar com a Administração Pública até que seja promovida a 
reabilitação, facultado a contratada o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 
competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
2. Os valores das multas aplicadas previstas nesta Cláusula deverão ser descontados dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE. 
3. Da aplicação das penas definidas nesta Cláusula caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação. 
4. O recurso ou pedido de reconsideração, relativo as penalidades acima dispostas, será dirigido ao 
Prefeito Municipal, o qual decidirá o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
5. A falta ou inexecução do contrato, parcial ou total, ensejará na sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento Judicial, 
observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 
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I. Por infração a qualquer de suas cláusulas; 
II. Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 
III. Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato; 
IV. Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 
V. Mais de 2 (duas) advertências. 
7. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 
conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações 

 
CLÁUSULA OITAVA – EMBASAMENTO LEGAL: 
1. O presente contrato está embasado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022, CHAMAMENTO 
PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.  
  
CLÁUSULA NONA – FORO: 
1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sarandi/RS para dirimir os casos omissos ao presente 
contrato.  
 
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas idôneas, a tudo presente e que também assinam.  
  
 
 

Barra Funda/RS, em de 2022. 
 
 
 
 

MARCOS ANDRÉ PIAIA                                                                               Empresa.............. 
Contratante                                                                                                 Contratada 

   
 
Testemunhas Instrumentais: 
 
 
..................................... ...................................... 
 
 
 
 
 


