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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 

 O MUNICIPIO DE MACARANI, estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
publico, inscrito no CNPJ sob nº 13.751.540/0001-59, com sede na Av. Camilo de 
Jesus Lima, 101, centro, Macarani, Bahia, CEP 45.760-000, por seu prefeito municipal 
Miller Silva Ferraz,  e pelo presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
Iranilson Antunes da Luz, nomeado pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 984, DE  13 DE 
MARÇO DE 2017, torna  público que realizará credenciamento para contratação dos 
serviços de transmissão radiofônica de programas, spots, e publicidade institucionais 
conforme especificados na Seção I deste Edital, procedimento este autorizado por 
meio do Processo Administrativo nº.069/2017, regido pelo caput do art. 25, da Lei nº 
8.666/1993 e pelas condições constantes neste Edital. 

DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO: 

De:                    04/06/2017 a 19/06/2017 

HORÁRIO:       Das 08 h às 13 h, horário local 

LOCAL:   Prefeitura Municipal de Macarani, BA, Paço Municipal, Av. 
Camilo de Jesus Lima, 101, Centro, na sala do Departamento de Licitações 
e Compras. 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

1. O presente Edital tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas 
concessionarias de serviços de radiodifusão na modalidade FM – Frequência 
Modulada, devidamente outorgadas pelo Ministério das Comunicações/União 
Federal,  para a prestação de serviços de transmissão ao vivo ou previamente 
gravados, de programas, spots e publicidade institucional dos órgãos do  Poder 
Executivo do Município de Macarani, estado da Bahia, nos quantitativos e horários 
estabelecidos no Anexo I do presente Edital. 

SEÇÃO II – DO ALCANCE E DOS HORARIOS 

2. Os CREDENCIADOS deverão ter potência suficiente à cobertura da área 
urbana e rural do Município de Macarani, na modalidade FM, no período de 24 horas, 
sem quaisquer interrupções nas transmissões de sua programação. 
3. Os horários das transmissões dos programas diários estão definidos pela 
Secretaria Municipal de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Macarani, 
responsável pelo departamento de imprensa e comunicação social, no Anexo II desse 
Edital, assim como definirá o período das inserções dos “spots” no decorrer da 
programação normal dos Credenciados. 
4. Os programas a serem transmitidos poderão ser gravados ou ao vivo; 
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5. A produção dos programas, assim como dos “spots” e mensagens 
institucionais caberá exclusivamente ao Município credenciante; 
6. Caberá aos Credenciados oferecerem todo o suporte técnico para a 
transmissão dos programas, spots e mensagens institucionais determinados pelo 
Município Credenciante. 
7. Na eventualidade de não ser efetivada a transmissão de quaisquer 
programas constantes da grade fornecida pelo Município Credenciante, o horário 
permanecerá reservado e os Credenciados deverão transmitir no período os “spots” 
enviados para transmissão durante a programação normal; 
8. O Município poderá requisitar horário especial para transmissão, ao vivo ou 
previamente gravados, de reuniões e audiências publicas realizadas pelo Chefe do 
Poder Executivo ou pelos órgãos da Administração Municipal, devendo tal requisição 
ser comunicada à emissora credenciada com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas 
de antecedência; 
9. Poderá o Município Credenciante determinar que os eventos especiais 
referidos no item 8 supra, ou que a programação normal do Município seja transmitido 
em rede por todas as eventuais Credenciadas. 
10. O Município poderá requisitar a formação da rede, em qualquer horário, 
com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, sempre que houver 
comunicação de caráter urgente a ser feita à população. 

SEÇÃO III – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 

11. As propostas de credenciamento serão recebidas na Sala do Departamento 
de Licitações e Compras, localizada no Paço Municipal, sede da Prefeitura Municipal 
de Macarani, na Av. Camilo de Jesus Lima, 101, Centro, Macarani, Bahia, não sendo 
admitida a proposta de credenciamento enviada via correios ou por sistemas 
eletrônicos de comunicação, entre os dias 04 de junho e 19 de junho de 2017, das 8h 
às 13h. 
 
SEÇÃO IV – DO CREDENCIAMENTO 
 
12. A solicitação de credenciamento deverá ser digitada, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas, ou ambiguidade, acompanhada da documentação solicitada 
neste Edital, preferencialmente em papel timbrado próprio do proponente, conforme 
modelos constantes do Anexo III e IV, em que constará. 

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo constante no 
Anexo IV; 

b) Endereço, telefone e fax do local onde mantém sede ou representação 
em Macarani, Ba, bem como e-mail para contato com o responsável pelo 
credenciamento;  
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c) Data e assinatura do representante legal; 
d) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente 

registrado; 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando 

couber, estadual, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do credenciamento; 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da 
pessoa jurídica e do município onde mantém estúdios ou representação; 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual respectiva; 
j) Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - CRF; 
k) Prova de regularidade trabalhista (inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

l) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do art. 27 da 
Lei 8.666/1993; 

m) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

n) Alvará de funcionamento da sede e do local onde mantenha estúdios ou 
escritório de representação, caso os mantenha fora da sede. 

o) Certificado de operacionalidade emitido pela ANATEL – Agencia 
Nacional de Telecomunicações; 

p) Contrato de Outorga firmado com a União, através do Ministério das 
Comunicações. 

q) Atestados emitidos por pessoas físicas, em numero mínimo de 04 
(quatro), declarando que o sinal da emissora alcança a área urbana e 
rural do município de Macarani, considerando-se área rural as dos 
Distritos de Vila Isabel, Vila das Graças e Itabai. 
Parágrafo único -  O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação, 
endereço, e, preferencialmente, telefone e e-mail da pessoa atestante; 

13. O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em 
desacordo com o estabelecido neste Edital será considerado inepto, podendo o 
interessado apresentar novo requerimento escoimado das causas que ensejaram sua 
inépcia, se dentro do prazo máximo estabelecido para solicitação do credenciamento. 
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14. O requerimento vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às 
condições deste credenciamento. 
15. O Município poderá consultar o Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – Sicaf e sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 
para verificar requisitos de habilitação. 
16. Serão declarados CREDENCIADOS todos os proponentes cujos 
requerimentos estiverem de acordo com este Edital e que não tenham sido 
descredenciados em credenciamentos anteriores pelo CREDENCIANTE. 
17. Os pedidos de credenciamento serão analisados pela Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Macarani, com vistas à 
homologação ou não pelo Prefeito Municipal. 

SEÇÃO V – DO DESCREDENCIAMENTO 

18. O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o 
CREDENCIADO pode solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse. 
Ademais, o CREDENCIADO ou a Administração podem denunciar o credenciamento, 
caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das 
normas fixadas neste Edital ou na legislação pertinente. 
19. O CREDENCIADO que desejar iniciar o procedimento de 
descredenciamento deverá solicitá-lo mediante aviso escrito, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias. 
20. A Administração pode, a qualquer momento, solicitar um 
descredenciamento se: 

a) O CREDENCIADO não atender, por 2 (duas) vezes, ao controle de 
qualidade da Secretaria de Relações Institucionais do Município, 
conforme Anexo I; 

b) Após haver confirmado recebimento de mensagem da Secretaria de 
Relações Internacionais solicitando a execução de um trabalho e ter 
afirmado sua execução, o CREDENCIADO deixar de executá-lo;  

c) O CREDENCIADO deixar de realizar as transmissões nos horários pré 
estabelecidos na ordem de serviço emitida pela Secretaria de Relações 
Institucionais. 

SEÇÃO VI – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

21. Os serviços devem compreender a realização das transmissões, dentro dos 
horários estabelecidos, dos programas ao vivo ou gravados e dos spots de 
mensagens e propagandas institucionais, assim como a formação da rede de 
credenciados quando solicitada para as transmissões. 
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21.1. Para efeito de pagamento, deverão ser levados em consideração o 
número spots transmitidos aliado ao numero de horas de 
programação ao vivo ou gravada. 

21.2. A programação ao vivo ou gravada constará de divulgações e 
comentários realizados por locutores e comentaristas contratados 
pelo Município, sobre os eventos administrativos ou festivos do 
Poder Executivo ou da comunidade, bem como de entrevistas com 
autoridades ou populares. 

21.3. Os spots constarão de mensagens curtas de caráter de divulgação de 
atos da administração municipal ou de utilidade publica, a serem 
transmitidos em número pré determinado ao longo da programação 
normal da emissora CREDENCIADA. 

21.4. A produção dos programas e spots serão da responsabilidade da 
CREDENCIANTE, não podendo seus conteúdos serem alterados 
em hipótese alguma pela CREDENCIADA, sem prévia autorização. 

21.5. O (s) CREDENCIADO (s) deverá (rão) manter rigorosamente em dia, 
assim considerados dentro dos respectivos prazos de validade, a 
documentação relativa a sua habilitação jurídica e fiscal, sob pena 
de suspensão do respectivo contrato, e, na hipótese de a 
irregularidade permanecer por mais de 10(dez) dias após notificado 
a providenciar a regularização, rescisão do credenciamento. 

21.6. Não serão realizados quaisquer pagamentos quando verificada pela 
administração quaisquer irregularidades fiscais relativas ao 
Credenciado. 

21.7. As ordens de serviços, acompanhadas das respectivas mídias 
contendo os spots serão enviadas ao credenciado para a imediata 
divulgação, podendo os spots serem objeto de substituição a 
qualquer tempo. 

21.8. Após a emissão da nota de empenho, os serviços serão requisitados 
formalmente por Ordem de Serviço, dela constando a identificação 
da parte beneficiária. 

21.9. O prazo para inicio das transmissões será determinado pela 
Secretaria Municipal de Relações Institucionais, mediante ordem 
de serviço, após a assinatura do respectivo contrato. 

SEÇÃO VII – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

22. Ao CREDENCIADO cabe: 
22.1. Executar o serviço conforme as condições estipuladas neste Edital, a 

solicitação de credenciamento e a nota de empenho; 
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22.2. Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observância às recomendações de boa técnica, normas e 
legislação; 

22.3. Cumprir os prazos previstos na requisição de serviços, respeitando-
se as condições deste Edital; 

22.4. Dar ciência ao CREDENCIANTE, imediatamente, sempre que houver 
quaisquer problemas técnicos que impossibilitem a transmissão 
dos spots ou programas. 

22.5. Comunicar ao CREDENCIANTE, por escrito, quando verificar 
condições inadequadas ou iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita prestação dos serviços; 

22.6. Emitir nota fiscal de prestação dos serviços de acordo com a Tabela 
de Preços constante do Anexo II; 

22.7. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços 
contratados; 

22.8. Responsabilizar-se pelo bom funcionamento de seus meios de 
comunicação com a CREDENCIANTE, inclusive correio eletrônico. 

22.9. Executar os serviços nas condições estabelecidas nesse Edital, cuja 
integra considera-se parte do contrato celebrado, 
independentemente de transcrição, desde o momento da proposta 
de credenciamento. 

22.10. Não inserir, seja durante os programas, seja nos spots, quaisquer 
alterações sem previa anuência da CREDENCIANTE. 

22.11. Não transmitir propagandas comerciais durante os intervalos que 
se verificarem ao longo dos programas da CREDENCIANTE. 

22.12. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência 
de responsabilidade ou subcontratação;  

22.13. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo CREDENCIANTE, cujas reclamações se obriga a 
atender; 

22.14. Fornecer, sempre que solicitado pelo CREDENCIANTE, a 
documentação enumerada na Condição 5 deste Edital. 

SEÇÃO VIII – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

23. O CREDENCIANTE fica obrigado a: 
23.1. Emitir a Nota de Empenho observando-se a Tabela de Preços definida 

no Anexo II deste Edital; 
23.2. Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações, 

pessoal e materiais necessários à execução dos serviços, a 
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exceção dos responsáveis pelo instrumental técnico dos estúdios 
de transmissão, os quais caberá à CREDENCIADA manter durante 
os horários dos programas reservados à CREDENCIANTE; 

23.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos 
serviços, com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de 
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

23.4. Atestar a execução do objeto por meio de servidor(es) 
especificamente designado(s); 

23.5. Efetuar o pagamento dos serviços realizados pelo CREDENCIADO 
de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, 
especialmente a Tabela constante do Anexo II, e na legislação 
vigente. 

SEÇÃO IX – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

24. A execução da prestação dos serviços pelo CREDENCIADO será 
imediatamente ao recebimento do material para divulgação. 
25. Para efeito de pagamento, deverão ser levados em consideração o número 
de spots divulgados, aliado ao tempo efetivo da transmissão dos programas de que 
tratam a Tabela de Preços constante do Anexo II. 

SEÇÃO X – DAS SANÇÕES 

26. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 o CREDENCIADO 
ficará sujeito, no caso do não cumprimento de quaisquer condições do 
credenciamento, assim considerado pela Administração, execução parcial ou 
inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento 

de contratar com o Município de Macarani, Bahia, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública pelo prazo legal. 

27. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Município ao 
CREDENCIADO, devendo eventual saldo devedor ser lançado a débito do 
CREDENCIADO, sujeito às cobranças na forma da lei. 
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28. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” da Condição 21 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
29. As penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” da Condição 21 também 
poderão ser aplicadas ao CREDENCIADO que tenha sofrido condenação definitiva 
por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos 
deste credenciamento ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, ainda que os fatos cheguem ao conhecimento da CREDENCIANTE 
após o credenciamento e celebração do contrato e durante a execução dos serviços. 

SEÇÃO XI – DO PAGAMENTO 

30. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente do 
CREDENCIADO, por ordem bancária, até o 13ª (decimo terceiro) dia do mês seguinte 
ao da prestação dos serviços, salvo impeditivo para o qual tenha concorrido o 
CREDENCIADO. 
31. Serão descontados e retidas, na forma da lei, as contribuições 
previdenciárias e fiscais, quando da emissão da ordem de pagamento. 
32. Os valores pagos obedecerão à Tabela de Preços constante do Anexo II 
deste Edital. 
33. Nenhum pagamento será efetuado ao CREDENCIADO enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

SEÇÃO XII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

34. A despesa decorrente das contratações oriundas deste Edital correrá à 
conta de recursos consignados na Lei Orçamentaria própria do Município de 
Macarani, Bahia, para o exercício de 2017 – Lei nº 310/2016 e seu QDD – Quadro de 
Detalhamento de Despesas, como segue: 
- 02.07 – Secretaria Municipal de Administração 
- 04 – Administração 
- 122 – Administração Geral 
- 0003 – 2009- Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração 
3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

SEÇÃO XIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

35. Até 2 (dois) dias antes da data fixada para início do credenciamento, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar este Edital de credenciamento mediante petição a ser enviada 
exclusivamente para o endereço eletrônico setorlicitacao@macarani.ba.gov.br, até as 
18 horas, no horário local de Macarani/BA 
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36. Caberá à Comissão Especial de Licitação decidir sobre a petição no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, contado da confirmação do recebimento da mensagem 
eletrônica. 
37. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para 
a retificação desse procedimento. 

SEÇÃO XIV – DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

38. O Prefeito Municipal realizará a homologação de cada credenciamento, 
após aprovação da Comissão de Licitações, devendo a Secretaria Municipal de 
Relações Institucionais, encaminhar cópia do termo de homologação para o 
CREDENCIADO. 
39. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital 
terão seus requerimentos de credenciamento aprovados pela Comissão, sendo 
submetidos à homologação do Prefeito Municipal. 

SEÇÃO XV – DOS RECURSOS 

40. O interessado cujo requerimento for considerado inepto poderá interpor 
recurso no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

SEÇÃO XVI – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

41. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido 
de alguma forma o CREDENCIADO, haverá incidência de atualização financeira 
sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços-
Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ocorrida 
entre a data final prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização. 

SEÇÃO XVII – DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

42. O prazo para os interessados apresentarem seus documentos para 
credenciamento será do período de 24 de maio a 10 de junho de 2017. 
43. Cada interessado que tiver sua solicitação de credenciamento homologada 
será CREDENCIADO e assim permanecerá enquanto houver interesse por parte do 
CREDENCIANTE.  
44. O credenciamento terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de 
assinatura de contrato. 
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SEÇÃO XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

45. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de 
documentos relativos a este Credenciamento. 
46. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/93, o 
presente Edital e a proposta do CREDENCIADO serão partes integrantes da nota de 
empenho. 
47. A Secretaria de Relações Internacionais poderá subsidiar-se em pareceres 
emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto deste Edital. 
48. Aplicam-se ao presente Credenciamento a Lei 8.666/93 e demais normas 
legais pertinentes. 
49. Consultas poderão ser formuladas à Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura de Macarani, Bahia, através do e-mail 
setorlicitacao@macarani.ba.gov.br 
50. As informações relativas à classificação/habilitação do CREDENCIADO, 
bem como os avisos relativos a este Credenciamento, serão disponibilizados aos 
interessados por meio do portal www.macarani.ba.gov.br, no ícone Diário Oficial 
51. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes 
da Lei nº 8.666/93, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em 
outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas. 

SEÇÃO XIX – DOS ANEXOS 

52. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
52.1. Anexo I – Modelo do Requerimento de credenciamento 
52.2. Anexo II - Tabela de Preços; 
52.3. Anexo III – Minuta do contrato 

SEÇÃO XX – DO FORO 

53. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Juizo de Direito 
da Comarca de Macarani, estado da Bahia. 

Macarani, BA, em 18 de maio de 2017 

 

MILER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal 

 
IRANILSON ANTUNES DA LUZ 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I - MODELO DE REQUERIMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS 

CREDENCIAMENTO 001/2017 

PREFEITURA DE MACARANI-BA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORARIOS NO SISTEMA RADIOFONICO PARA 
TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO 

MUNICIPIO. 

 

 Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 

 

A Empresa.....................................................................(razão social e  
nome de fantasia, se houver), cadastrada no CNPJ/MF sob 
nº.........................................., com sede 
na................................................................(endereço completo), CEP...................., 
representada neste ato por 
seu................................(cargo),...................................................(nome do signatário), 
detentora do nome Fantasia RADIO............................, que opera na frequência 
de........................, com estúdios na mesma cidade de sua sede, vem requerer a Vossa 
Senhoria sua habilitação no Credenciamento nº 01/2017, com vistas à locação de 
horários pré-estabelecidos para transmissão de programas radiofônicos de 
entrevistas, comentários ou informativos, bem como da divulgação de spots 
institucionais durante a programação normal da emissora,  motivo pelo qual faz 
constar as seguintes informações e documentos: 

a) Referência a este credenciamento, número de telefone fixo e celular, endereço, 
dados bancários, endereço eletrônico (e-mail) e fac-símile; 

b) Endereço, telefone e fax do local onde mantém sede ou representação em 
Macarani/Ba, bem como e-mail para contato com o responsável pelo 
credenciamento;  

c) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ; 
f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando couber, 

estadual, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do credenciamento; 

g) Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - CRF; 

h) Prova de regularidade trabalhista; 
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i) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, de acordo com o previsto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993;  

j) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

k) Alvará de funcionamento; 
l) Grade de sua programação normal; 
m)  Atestado(s) de audiência e alcance da radio nos distritos de Itabai, Vila das Graças 

e Vila Isabel, emitidos por ouvintes residentes naqueles distritos. 
Declara que prestará os serviços acordo com as especificações, bem 

como se responsabiliza por atualizar as certidões e documentos necessários à 
prestação dos serviços. 

 

Nestes termos, pede deferimento 

Macarani - Bahia, .......de ................... de ........... 

_____________________________ 

Nome  
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ANEXO II - TABELA DE PREÇOS 
PROGRAMAS 

 

Item Horários para transmissão de programas ao 
vivo ou gravados 

Valor unitário 
Programa 

Valor mensal 
04 programas 

 
01 30 (trinta minutos) das 12:00 as 12:30 horas aos 

sábados 
R$ 400,00 R$ 1.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ITEM Divulgação de spots durante a programação 
diária ao longo de toda a semana 

Valor unitário da 
inserção 

Valor 
mensal por 

todas as 
inserções 

02 20 (vinte) inserções diárias de segunda a 
domingo 

R$ 9,00 R$ 5.400,00 
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO 
VIVO OU PREVIAMENTE 
GRAVADOS, DE PROGRAMAS, 
SPOTS E PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL QUE CELEBRAM 
ENTRE SI ............................. E O 
MUNICIPIO DE MACARANI.  

 
 
O MUNICIPIO  DE MACARANI,  estado da Bahia,  pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ  sob n° 13.751.540/0001-59,    com sede administrativa na 
Av. Camilo de Jesus Lima,  n° 101,  centro, Macarani,  Bahia,  representado por seu 
prefeito municipal  MILLER  SILVA  FERRAZ, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito 
..........................................., brasileiro, portador da cédula de identidade RG 
.........................., expedida pela SSP/BA e do CPF/MF ..............................., residente 
e domiciliado na Rua ..................................................., nesta cidade de 
........................., Estado da Bahia, e de outro lado ..................................... (NOME DA 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), nacionalidade ........................, domiciliado/ sediada 
na Rua .........................................., Bairro ........................., Estado da 
............................., inscrito no CPF/ CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº. 
........................., adiante denominado CONTRATADA, neste ato representada por 
........................, na qualidade de .........................., portador da cédula de identidade 
RG nº. ........................., expedida pela ............................ e do CPF/MF nº. 
...................., residente na ................................................., Bairro ........................., 
firmam o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal 
nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas do ramo 
de radiodifusão em frequência modulada prestação de serviços de transmissão ao 
vivo ou previamente gravados, de programas, spots e publicidade institucional. 
 
Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93), os 
quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo 
único. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO: Os serviços serão remunerados segundo o critério 
de preço unitário, de acordo com os valores fixados na tabela anexa a este contrato, 
nos termos do edital que lhe deu origem, estimando-se o valor máximo mensal de R$ 
7.000,00 da seguinte forma: 
 
Parágrafo Primeiro – O valor da remuneração dos serviços será efetuado, 
mensalmente, de acordo com os números emitidos pela CONTRATADA e aprovados 
pela CONTRATANTE, conforme os valores acima explicitados. 
 
Parágrafo Segundo - Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e 
despesas relacionadas com os serviços a serem executados. Especialmente os de 
natureza tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a salários, encargos 
sociais, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, 
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione 
com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações. Fica esclarecido que 
a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento 
de custos não considerados nos preços. 
 
Parágrafo Terceiro – Os valores descritos no caput sofrerão atualização monetária, 
anualmente, tendo como data-base a data de assinatura do contrato, segundo a 
variação do IGPM, no mesmo período, divulgado pela FGV – Fundação Getúlio 
Vargas ou, no caso de extinção deste, por qualquer outro índice que retrate a variação 
efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. 
 
Parágrafo Quarto – A produção dos spots, de mensagens, ou propagandas 
institucionais, assim como o programa radiofônico ao vivo ou gravado, serão da inteira 
responsabilidade do CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA à suas 
transmissões nos horários pré-estabelecidos, disponibilização dos estúdios para o 
programa ao vivo, assim como, a manutenção dos técnicos para operacionalidade do 
sistema. 
 
Parágrafo Quinto – Os spots divulgados ao longo da programação normal terão 
duração máxima de 60 segundos, salvo situações excepcionais nas quais poderão 
ultrapassar tal limite de tempo, desde que compensando-se nas transmissões dos 
demais o tempo excedente. 
 
Parágrafo Sexto – Não haverá divulgação de spots, ou mensagens, de propaganda 
político-partidária. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento devido à 
CONTRATADA será efetuado mensalmente, nos 13 (treze) dias úteis, contados a 
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo 
CONTRATANTE a prestação do respectivo serviço relativo à fatura podendo ser 
realizado por meio de Ordem Bancária ou crédito em conta corrente.  
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Parágrafo Único – Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, 
o documento será devolvido imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota 
de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer 
reajuste e/ou atualização monetária. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite 
de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos subsequentes o preço fixado no 
contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial. 
                                                                                                                                                          
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta 
dos recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a 
saber: 
 
02.07 – Secretaria Municipal de Administração 
04 – Administração 
122 – Administração Geral 
2009- Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração 
3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA, além 
das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
a) arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais 
empregados; transporte; encargos de quaisquer natureza, especialmente sociais, 
previdenciários e trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer outros que, direta 
ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do presente Contrato; 
 
b) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à 
prestação dos seus serviços; 
 
c) responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste 
Contrato; 
 
d) arcar com todo e qualquer dano  ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de erros, 
imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na 
execução dos serviços contratados; 
 
e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos 
os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigência que lhe forem 
solicitadas; 
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f) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para 
a assinatura deste Contrato. 
 
g) prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as 
condições aqui convencionadas, responsabilizando-se integralmente pelos serviços 
executados; 
 
h) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força 
deste contrato ou do edital dele decorrente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: O CONTRATANTE, 
além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 
 
a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a 
Lei Federal 8.666/93; 
 
b) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização dos 
serviços objeto do presente Contrato, com competência para atestar a efetiva 
prestação dos serviços, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e 
comunicar à CONTRATADA as ocorrências  de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas; 
 
c) efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA 
oriundos da prestação dos serviços; 
 
d) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando 
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o 
qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente 
retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo 
para efeito de atualização do valor contratual; 
 
e) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à prestação dos serviços; 
 
f) designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário 
junto à CONTRATADA para definir, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços; 
 
g) informar à CONTRATADA, por escrito, eventual substituição do funcionário acima 

indicado; 
 
h) efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA 
conforme o prazo e as condições estabelecidas no presente contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO: A inexecução total ou parcial deste Contrato 
ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei nº 
8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o 
presente Contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 
da Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Segundo - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII 
do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.  
 
Parágrafo Terceiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, segundo o 
Parágrafo Único do Art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO 
DESCREDENCIAMENTO: O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas com o credenciamento sujeitará o Credenciado, no que couber, às 
sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa, ficando 
estabelecidas as seguintes penalidades, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações assumidas com a ADMINISTRAÇÃO quando do credenciamento, a serem 
graduadas segundo a gravidade da infração em: 
 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa: no valor fixo de 10% (dez por cento) da média das faturas pagas ao 
contratado; 
c) Suspensão temporária do credenciamento, em prazo máximo de 180 (cento 
e oitenta) dias; 
d) Cancelamento do credenciamento, decorridos 30 (trinta) dias contados da 
data do recebimento de comunicação por escrito; 

 
Parágrafo Primeiro – É causa de descredenciamento do contratado a reincidência 
no descumprimento de quaisquer das condições dispostas no presente Edital, no 
Contrato de Credenciamento, ou ainda, a prática de atos que caracterizem má-fé, 
apuradas em processo administrativo. 
 
Parágrafo Segundo – O CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do 
pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta em 
virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato. 
 
Parágrafo Terceiro – As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes 
das infrações cometidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização dos serviços, ora 
contratados, será exercida pelo CONTRATANTE por meio da secretaria competente, 
com poderes para: 
 
a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições 
especificadas neste Contrato; 
 
b) comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação 
dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas; 
 
c) notificar, advertir e dar início ao processo de rescisão unilateral do Contrato em 
caso de descumprimento das obrigações por parte da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Único – A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização por parte do 
CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela 
prestação dos serviços objeto do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSFERÊNCIA: É vedado à CONTRATADA 
transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, a execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO: As partes elegem o Foro da Cidade de 
Macarani, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem. 
 
 

........................., ........... de ...................... de 20.... 
 
---------------------------------------------- 
CONTRATANTE  
 
---------------------------------------------- 
CONTRATADA 
NOME: 
RG: 
CPF: 
TESTEMUNHAS: 
1 - ...................................................         
Nome: 
C.P.F.:  
2 -................................................... 
Nome: 
C.P.F.: 
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