
3º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA RÁDIO 
NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. 

 
 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2016, nesta cidade de Matão, Estado 
de São Paulo, no Gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matão, compareceram as 
partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO , 
com sede nesta cidade de Matão -  SP, à Avenida Padre Nelson, nº 859, inscrita no CNPJ.  sob nº 
64.925.092/0001-01, neste ato legalmente representada  pelo seu  Presidente,  SR. SANDRO 
APARECIDO BELLINTANI TRENCH , brasileiro, casado, portador  do   RG nº  14.454.872 
SSP/SP e CPF nº 032.029.808-66, daqui   por   diante   denominada   simplesmente 
"CONTRATANTE" , e de outro lado, a empresa RÁDIO NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA , 
estabelecida na  cidade de Matão, à Av. Tiradentes, nº 312, Nova Matão, inscrita no CNPJ sob o 
nº 47.946.280/0001-99,  neste ato legalmente representada pelos SR. JOSÉ ROBERTO ALVES 
PINOTTI, brasileiro, casado, RG nº 15.723.737-0 SSP/SP e CPF nº 063.337.248-07 e Sra. 
FABIANA REGINA MASSOTE PINOTTI brasileira, casada, RG nº 25.889.750-8 SSP/SP e CPF 
nº 287.517.298-06 adiante designada “CONTRATADA” na presença  de  duas  testemunhas, 
resolvem  as  partes  de comum acordo, PRORROGAR,  o Contrato Original nº 13/2012 – Pregão 
Presencial nº 02, de 11 de outubro de 2012, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber: 
 
 

CLÁUSULA 1ª)  - Fica, segundo este termo, prorrogado o Contrato Original nº 
13/2012, cujo objeto é ITEM I - EMISSORA AM - Contratação de até 500 (quinhentas) inserções 
mensais de 30 segundos cada, em emissora de rádio AM, para divulgação dos trabalhos da 
Câmara Municipal e Matão, conforme as especificações: 

 
a) a preparação e o envio das matérias serão de responsabilidade da Assessoria de 

Imprensa da Câmara Municipal; bem como os assuntos abordados, podendo ser a respeito de 
projetos, requerimentos, indicações, convocações, convites e outros assuntos de interesse da 
Câmara Municipal de Matão. 

 
b) a Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal encaminhará, em tempo hábil, 

programação de veiculação com quantidade de inserções (spots) para serem vinculados durante 
o mês. Esta programação deverá ser devidamente cumprida pela contratada. 

 
c) não será permitida a veiculação pessoal dos senhores vereadores, sendo foco principal 

a divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo; 
 
d) fica proibido qualquer pronunciamento que venha lesar os ditames da Constituição 

Federal, Estadual, Lei Orgânica do Município de Matão e Legislação Eleitoral; 
 
e) fica terminantemente proibido qualquer pronunciamento de ordem político-partidária, ou 

de natureza eleitoreira; 
 
f) as inserções deverão ser divulgadas todos os dias, das 05h às 22h, limitando-se até 

500 inserções mês. 
 
g) na hipótese de eleição de circunscrição municipa l o contrato será suspenso nos 

três meses que antecedem o pleito eleitoral. (Lei n º 9.504/97). 
 



PARÁGRAFO UNICO O presente termo de prorrogação terá vigência no período 
compreendido entre 14/11/2016 a 13/11/2017, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II 
da Lei nº 8666/93. 

 
CLÁUSULA 2ª) - Pela execução dos serviços de que trata a presente prorrogação a 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$ 14,63 (quatorze reais e sessenta 
e três centavos) por inserção, perfazendo um Valor Global de R$ 87.780,00 (oitenta e sete mil, 
setecentos e oitenta reais). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO -  Somente serão pagas as inserções devidamente utilizadas 

dentro do mês, limitando-se a 500 (quinhentas) inserções mensais.  
 
CLÁUSULA 3ª)  - Os encargos   financeiros   decorrentes   do presente termo de 

prorrogação, serão atendidos pelas dotações próprias dos orçamentos correspondentes, 
classificadas   e   codificadas sob   nº 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica desta Edilidade. 

 
 
CLÁUSULA 4ª)  - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 

Contrato Original nº 13/2012 referente ao Pregão Presencial nº 02, de 11 de outubro de 2012. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente TERMO 

DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 

Matão, aos 10 de novembro de 2016. 
 
 
 
                                                                                       ___________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO   
SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH 

PRESIDENTE 
CONTRATANTE 

    RÁDIO NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA  
            JOSÉ ROBERTO ALVES PINOTTI  

     FABIANA REGINA MASSOTE PINOTTI  
CONTRATADA  

 
 

   

   
     

ELIAS CAETANO PEREIRA JUNIOR        SIDNEY RODRIGO D’ANDREA  
RG nº 32.163.026-9 SSP/SP  RG nº 27.652.555-3 SSP/SP 

   
 
 
 
VISTO E APROVADO: PROCURADORA JURÍDICA DA CÂMARA MU NICIPAL DE MATÃO 


