PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CCaCSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N®210/2021
PROCESSO ADM. N''023/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/202X

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL

DE

COMUNICAÇÃO

SANTA

LTDA,

RITA

LICITATÓRIO - MODALIDADE

001/2021,

DO

TIPO

E

A

VENCEDORA

EMPRESA

DO

9IDEIA

PROCEDIMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N®

MELHOR

TÉCNICA,

NA

FORMA

ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público
Interno, sediado â Rua Juarez Távora, n" 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado
da Paraíba, CEP 58.300-410, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da
Fazenda sob o n° 09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito

Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n°
827.071.464-04, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a 9I0EIA C^4UNICAÇA0

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 70.105.424/0001-04, com sede à Rua Juvenal Mário da
Silva, n° 981, Bairro Manaira, CEP: 58036-511, Cidade de João Pessoa - PB , neste ato

representado por ANDRÉ PAIMEIRA MAGLIANO ARAÚJO,

inscrito

079.474.714-01, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

no

CPF/MF sob

celebrar

o

n"

o presente

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste termo a Contratação, pela Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, de
agência de publicidade para realizar estudo, planejamento, conceituação,
concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa,
cosera de midia e distribuição de publicidade, para atender o principio da publicidade
e ao direito à informação, de promover à venda de bens ou serviços, de difundir idéias,

princípios, iniciativas ou instituições, ou de informação o público em geral; bem como

o planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e da
geração de conhecimento relativos à execução do contrato, a criação e desenvolvimento
de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos, em
consonância com as novas tecnologias, a produção e a execução técnica das peças ou
material criado pela contratada. Também integram o objeto deste contrato, como
atividades complementares, os serviços especializados pertinentes:
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e
de geração de conhecimento relativos à execução deste contrato;
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária
destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias;
c) â produção e à execução técnica das peças e ou material criados pela CONTRATADA.
1.1.1

As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos no objeto terão a

finalidade de:

a)gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da CONTRATANTE, o públicoalvo e os veículos de comunicação e divulgação nos quais serão difundidas as campanhas
ou peças;

b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão
de matéria estranha ou sem pertinência temática com a ação publicitária.

1.1.2 Os serviços previstos no item 1.1 não abrangem as atividades de promoção, de
patrocinio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a
realização de eventos festivos de qualquer natureza.
1.1.2.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem
precedente os projetos de veiculaçâo em midia ou em plataformas que funcionem
como veiculo de comunicação e divulgação.

1.2a contratada não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de
serviços previstos nesta Cláusula.
1.3A CONTRATADA atuará por ordem e conta da contratante, era conformidade com o art. 3° da

Lei n° 4.630/1965, na contratação de fornecedores de bens e serviços especializados,
para a execução das atividades complementares, e de veiculos de comunicação e divulgação

e

demais

meios

de

comunicação

e

divulgação,

para

a

transmissão

de

mensagens

publicitárias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 As Dotações Orçamentárias disponíveis para o presente são as seguintes:
02.070 SECRETARIA

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.2981.2105 Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social
ELEMENTOS DE DESPESAS
3390.39 Outros

Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FONTES DE RECURSOS
001 Recursos

próprios

02.070 SECRETARIA

04.131.2982.2106 Divulgação

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
das Atividades de Interesse do Município

ELEMENTOS DE DESPESAS

3390.39 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
FONTES DE RECURSOS
001 Recursos

próprios

• A Contratante se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade das
verbas previstas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.IA CONTRATANTE pagará à CONTRATADA até o valor estimado global de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duaentoa mil reais), de acordo com o cronograma de realização dos projetos a
ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, a serem correspondentes aos
serviços previstos na cláusula primeira deste contrato, ai incluídos divulgações e
quaisquer custos internos ou externos que tenha inclusive descontos, honorários e
outros.

Desconto/Honorários:

. O desconto de 20% (vinte e por cento) sobre os custos dos serviços executados pela
contratada, baseados na tabela de custos referenciais do Sindicato das Agências de
Propaganda do Estado da Paraíba (SINAPRO-PB);

. Os honorários de 10% (dez por cento) incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fornecedores, referentes â produção e a execução técnica
de peça e/ou material, cuja distribuição não proporcione á iicitante o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termo do art. 11, da lei n" 4.680,
de 1965;

. Os honorários de 10 % (dez por cento) incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de

pesquisas

e

de

outros

instrumentos

de

avaliação e de

geração

de

conhecimento

pertinentes à execução do contrato;

. Os honorários de 10% (dez por cento) incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fornecedores, referente à criação e ao desenvolvimento
de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das
mensagens, em consonância com as novas tecnologias.
3.2 Os pagamentos dar-se-âo da seguinte forma:
3.2.1

Valores relativos aos serviços de terceiros:

a)Condição de Pagamento: Fica estabelecido que os valores devidos com as operações com
terceiros serão pagos pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias üteis após a realização dos
serviços e entrega das respectivas notas fiscais e demais demonstrativos relativos ao
faturamento.

b)Condições do Faturamento: As Notas Fiscais referentes â prestação de serviço de
terceiros deverão ser entregues pela Contratada na sede da Contratante. Juntamente com
o documento fiscal deverá ser entregue cópia das empresas subcontratadas pela Contratada,

cópias dos orçamentos, cópias das autorizações de publicação e veiculaçâo devidamente
assinadas.

c) Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante depósito bancário ^..çòiicâ'^'
,
corrente da CONTRATADA, descrita no contrato firmado entre as partes.
\ •>
3.2.2 Valores relativos aos serviços prestados pela Contratada:

'Jlol

a) Condição de Pagamento: Fica estabelecido que os valores devidos com oí
prestados pela CONTRATADA serão pagos pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias dt

a realização dos serviços e entrega das respectivas notas fiscais e demais do'í
relativos ao faturamento.

b) Condições de Faturamento: As Notas Fiscais deverão ser entregues pela Contratada na
sede da Contratante.

3.3 Para efetivação de cada pagamento, será verificada todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na Licitação.
3.40 pagamento ficará condicionado â regularidade fiscal da CONTRATADA, devendo a mesma
apresentar, juntamente cora a Nota Fiscal/Fatura, provas da regularidade com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social e FGTS, em original ou fotocópia
autenticada.

3.4.1

Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá

ser rescindido, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades nele estabelecidas.
3.50 pagamento sofrerá a retenção tributária, conforme legislação vigente.
3.5.1 Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos

Negócios - PDPN, conforme dispõe o art. 7", inciso I, da Lei Cosçlementar n" 22/2019,

à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo T
da referida Lei.

3.60 pagamento será feito através de crédito na conta bancária da Contratada:
- Banco do Brasil

- Conta Corrente 144138-8

- Agência 0011-6

3.7 Oltrapassado o prazo de 90 (noventa) dias da prestação dos serviços, não serão aceitas
pela CONTRATANTE a cobrança de qualquer valor, que por erro ou omissão da CONTRATADA,

não tenham ocorrido a emissão da Nota Fiscal, quando da prestação dos serviços,
independente de eventuais ônus da empresa adjudicada para com terceiros.
3.8Para pagamento das despesas com veiculaçâo, deverão constar dos procedimentos de
execução do contrato os documentos fiscais apresentados pela Contratada, a demonstração
do valor devido ao veiculo, sua tabela de preços, a indicação dos descontos negociados,

os pedidos de inserção e, sempre que possível, relatório da abordagem a cargo de
empresa independente.

3.8.1
Quando não for possível a apresentação do relatório de checagem de veiculaçâo
previsto neste item, a Contratada demonstrará essa possibilidade, para que a
Contratante pondere e decida.

3.9Além da remuneração prevista, a CONTRATTADA fará jus ao Desconto de Agência concedido
pelos veículos de comunicação, em conformidade com o artigo 11 da Lei n® 4.680/1965.
3.10
O desconto de que trata o subitem precedente é concedido à CONTRATADA pela concepção
e ou distribuição de publicidade, por ordem e conta da CONTRATANTE, nos termos do
artigo 19 da Lei 12.232/2010.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAHEHTO DOS PREÇOS
1.1 Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão fixos e irreajustáveis.

J-

1.2Ap6s o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados pela tabela vigente
do SINAPRO/PB, caso esta tenha sido reajustada.

1.3 Fica suspensa a aplicação de reajustamento enquanto viger vedação por Legislação
Federal.

1.3.1

Caso a Legislação Federal determine novos parâmetros para os reajustamentos

contratuais, com periodicidade inferior a 12 (doze) anos será firmado Termo de

Aditamento ou mediante simples apostilamento, no sentido de se adequar às novas
normas ressalvado o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo, e na moeda vigente na
época.

4.4 O reajuste de preços dar-se-á ap6s parecer jurídico e decisão fundamentada da
Administração e se materializará mediante aditivo contratual ou simples apostilamento.
CLÁUStXLA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 O prazo da Vigência deste contrato é de 12 (doze) meses e se iniciará a partir da

data de sua assinatura, e poderá ser prorrogado sucessivamente até o limite de 60
(sessenta) meses.

5.2 O contrato poderá ainda ter seu prazo prorrogado, bem como sofrer alterações nas

—

hipóteses previstas nos Artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/93.

5.3 Tanto a prorrogação de prazos, quanto a alteração deste Contrato, serão efetuadas
mediante Termo de Aditamento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Iniciar a prestação/execução dos serviços após a assinatura do Contrat
solicitação da CONTRATANTE.

6.2 Prestar á CONTRATANTE os serviços ora contratados, obrigando-se a não assumir encargos
de qualquer natureza, salvo por explicita concordância da CONTRATANTE.

6.3Efetuat e apresentar, antes das subcontratações, cotações de preços para aquisição de
suprimentos, com pelo menos 03 (três) fornecedores, remetendo à CONTRATANTE para prévio
exame e aprovação. A cada processe de cotação de preços, a CONTRATANTE reserva-se o
direito de efetuar novas cotações, visando à obtenção da proposta mais vantajosa para
a Administração.

6.3.1

de

Todas as contratações de serviços de produção, sejam com ou sem os serviços

supervisão,

deverão

obrigatoriamente, ser

autorizadas

pela

Secretaria

de

Comunicação da Contratante.

6.4Apres6ntar à CONTRATANTE todas as estimativas de custos para prestação dos serviços e
outros subcontratados que lhe forem incumbidos.
6.5Efetuar todos os pagamentos decorrentes de serviços executados por ordem da
CONTRATANTE, dentro das condições e prazos estipulados nas faturas originais de
serviços, responsabilizando-se civil e criminalmente pelo não-cumprimento destas
obrigações.

6.6Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração
de estimativa de custos financeiros e que redundem em aumento de despesas ou perdas
de descontos.

6.7Administrar e executar todos os contratos firmados com terceiros respondendo por todos
os efeitos destes contratos perante terceiros e a própria CONTRATANTE.
6.8A licitante vencedora responderá pelas conseqüências resultantes de qualquer ação

judicial movida por terceiros contra a CONTRATANTE, com base na legislação de direitos
autorais, relacionados com os serviços, objeto do presente contrato.
6.9Na hipótese da CONTRATADA violar direitos do autor e os direitos que lhe são conexos

previstos na legislação especifica, no ato da cessão dos referidos direitos à
CONTRATANTE, será a mesma responsável pelos danos causados, além de outras cominações
legais.

I

'6.10

Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta da CONTRATANTE, sem suei^ ejfptç

autorização.

6.11

Informar à CONTRATANTE toda e qualquer excepcionalidade ocorrida dur'

prestação do serviço, para que sejam tomadas as providências necessárias.
6.12

A vencedora da licitação, fica expressamente proibida a negociação de faturas ou

títulos de crédito com instituições financeiras.
6.13

Possuir

um

sistema

de

informática

compatível

com

o

da

CONTRATANTE,

para

o

recebimento dos arquivos via e-mail dos mais diversos formatos e opção de visualização
dos trabalhos convencionais para o ambiente Internet.

6.14
Responsabilizar-se pelo danos causados â CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

6.15

Responsabilizar-se

por

quaisquer

acidentes de

que

possam ser vitimas seus

empregados e prepostos, guando nas dependências desta CONTRATANTE ou em outro local,
executando o objeto da licitação, devendo adotar as providências que, a respeito,
exigir a legislação em vigor.
6.16

Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução

do objeto da licitação, mesmo que para isto outra solução não prevista neste Edital
tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a
CONTRATANTE, desde que de responsabilidade da CONTRATADA.
6.17

Formalizar a cessão dos direitos de propriedade e de utilização dos materiais

obtidos durante a prestação de serviços e dos produtos finais que foram gerado.
6.18

Manter total sigilo sobre os serviços executados, vedada a divulgação de qualquer

informação sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

6.19

Não sobrepor os planos de incentivos aos interesses da CONTRATANTE, preterindo

veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que ofereçam, devendo

sempre conduzir-se na orientação da escolha destes veículos de acordo com pesquisas e
dados técnicos comprovados.

6.20

A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço e/ou tempo de veículos, por ordem

e conta da CONTRATANTE.

6.21

Para o fornecimento de bens e serviços especializados, exceto no que tange á compra

de midia, a CONTRATADA observará as seguintes condições:

a) fazer

cotações

prévias

de

preços

para

todos

os serviços

a

serem

prestados por

fornecedores;

b)apresentar, pelo menos 3 (três) orçamentos coletados entre fornecedores que atuem no
mercado do ramo do fornecimento pretendido;

c) exigir do fornecedor que constem da cotação cs produtos ou serviços que a compõem, seus
preços unitários e total e, sempre que necessário, o detalhamento de suas especificações;
d) a cotação deverá ser apresentada no original, em papel timbrado, com a identificação
completa do fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados) e a

identificação completa (nome, RG e CPF) e assinatura do responsável;
e) juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes de inscrição do
fornecedor no CNPJ ou no CPF e no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se for
o caso, relativo ao seu domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o serviço a ser fornecido.

6.22A CONTRATADA deverá, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção
do contrato, manter acervo ccmprobatório da totalidade dos serviços prestados,
compreendendo as peças e ou material produzidos.

CLÁDSOIA SÉTIMA - 0BRI(3AÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato ou dele
decorrentes:

a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

b) comunicar, por escrito, á CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços,
excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência,
confirmados, por escrito, no prazo de 24 (vinte quatro) horas úteis;

que

deverão

ser

c) fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se
fizerem necessários à execução dos serviços;
d) verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos honorários devidos à

CONTRATADA e ás condições de contratação de fornecedores de bens e serviços especializados
pela CONTRATADA;

e) proporcionar condições para a boa execução dos serviços;

f) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas
na execução deste contrato;

g) notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

7.2A juizo da CONTRATANTE, a campanha publicitária integrante da Proposta Técnica que a
CONTRATADA apresentou na concorrência que deu origem a este contrato poderá ou não
vir a ser produzida e distribuída durante sua vigência, com ou sem modificações.
7.3Proceder a mais ampla fiscalização sobre a fiel entrega e execução dos serviços objeto
desta licitação, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA;
7.4Avaliar a qualidade da execução dos serviços, podendo rejeitá-los no todo ou em partes;
7.5Exigir o cumprimento de todos os itens deste Edital, segundo suas especificações;
7.6Divulgar no sitio do anunciante na internet, em local especifico para esse fim, as
informações sobre a execução do contrato, com nomes dos fornecedores de serviços

especializados e de veiculos de divulgação, garantindo o livre acesso às informações
por quaisquer interessados.
7.7Avaliar semestralmente os serviços prestados pela contratada:

7.7.1

A avaliação semestral será efetuada com base em questionário a ser preenchido

pelo dirigente da unidade administrativa que tenha a atribuição de gerir as
atividades de comunicação social da CONTRATANTE ou por seu subordinado especializado

na gestão publicitária, caso em que será obrigatória a concordância do titular da
unidade com a avaliação, mediante sua assinatura no questionário.

7.7.2
É recomendável que os servidores que mantenham
contratada
avaliada sejam
ouvidos formalmente antes

relacionamento com a
do preenchimento do

questionário.

7.7.3
Cópia do questionário de avaliação de desempenho será encaminhada ao
gestor ou fiscal do contrato e ficará à disposição dos órgãos de controle interno
e externo.

7.7.4

A avaliação referida nesta cláusula deverá ser considerada pela contratante

para:

I - apurar a necessidade de solicitar, da contratada, correções que visem
melhorar a qualidade dos serviços prestados;

II - decidir sobre a prorrogação de vigência ou rescisão contratual;
III - fornecer, quando solicitado pela contratada, declarações sobre s
desempenho para servir de prova de capacitação técnica em licitação.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 Pela inexecuçâo parcial ou total deste contrato, a CONTRATANTE poderá, garantf
contraditório e a ampla defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTEIATANTE pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;
o) multa;

d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a CONTRATANTE;

8.2 Ressalvada a hipótese de força maior ou caso fortuito, a multa da Cláusula 8.1 (c)
será imposta nos casos de inexecuçâo parcial ou total do objeto licitado, e será
calculada, progressivamente, por cada dia de inadimplemento, na forma abaixo:

a) 0,51 (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da obrigação inadimplida,
até o quinto dia corrido;

A

b) 0,7% (sete décimos por cento} ao dia, incidente sobre o valor da obrigação inadimplida,
do sexto até o décimo dia;

c) 1,0% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor da obrigação inadimplida, a

partir do décimo primeiro dia corrido, limitado o percentual total da multa a 20% (vinte
por cento) sobre o valor do contrato.

8.3A CONTRATADA deverá comunicar â CONTRATANTE os fatos de força maior ou caso fortuito,
dentro do prazo de 02 (dois) dias de sua verificação, instruindo o comunicado com os
documentos necessários à respectiva comprovação. A CONTRATANTE, no prazo máximo de
até 10 (dez) dias, contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá
aceitar ou recursar os motivos alegados, dando, por escrito, as razões de sua eventual
aceitação ou recusa.
8.4As sanções estabelecidas na Cláusula 8.1 (a) a (d) não excluem o direito da CONTRATANTE

de rescindir unilateralmente este Contrato, nos casos e formas previstos em lei, nem
o direito de aplicar outras penalidades e multas previstas no Edital e seus Anexos.
8.5Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto esta deixar de recolher, dentro
do prazo estabelecido, qualquer multa que lhe for imposta.

8.6A CONTRATADA está sujeita, ainda, às demais disposições previstas nos Artigos 81 a 108
da Lei 8.666/93.

8.7Em notificação escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir o Contrato, poderá a
CONTRATANTE aplicar a CONTRATADA multa compensatória de 100% (cem por cento) do valor
do débito eventualmente atribuído a CONTRATANTE, em

razão do inadimpleroento de

obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias ou outros fornecedores da
CONTRATADA.

8.7.1 O pagamento da referida multa nào eximirá a CONTRATADA da obrigação de restituir

a CONTRATANTE o valor que a ela for imposto por força de eventual condenação solidária
proferida pelo poder Judiciário ou pelas Instâncias Administrativas competentes.

8.8 As multas a que por ventura a CONTRATADA der causa serão descontadas de qualquer---.^
documento de cobrança já em processamento no órgão pagador da CONTRATANTE e

seguirem, se for o caso, reservando-se a CONTRATANTE o direito de utilizar, se nei^ssffrio,

outro meio adequado à liquidação do débito.
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CLÁUSULA NONA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E SEGUROS

9.1 A CONTRATADA entregará a CONTRATANTE comprovante de garantia, na modalida
em dinheiro e/ou fiança bancária e/ou seguro - garantia no valor de 1% (um po ^
do valor do Contrato, como forma de garantir a perfeita execução do seu objeto.

91.1 O comprovante de garantia deverá ser entregue, no endereço da CONTRATANTE, bem como
deverá ser entregue cópia do supracitado comprovante no prazo de 20 (vinte) dias, contados
a partir da data de assinatura do contrato.

9.2A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executá-la para cobrir multas, e indenizações ou pagamento
de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.

9.30 valor da garantia somente será liberado á CONTRATADA quando do término ou rescisão
do contrato, desde que não possua divida inadimplida com a CONTRATANTE e mediante
expressa autorização desta.

9.4A garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA
eventualmente inadimplida na vigência desde Contrato e da garantia, e não será aceita
se o garantidor limitar o exercicio do direito de execução ou cobrança ao prazo da
vigência da garantia.

9.5Em caso de fiança bancária, deverão constar no instrumento, nào sendo aceito pela
CONTRATANTE fiança bancária que não atenda aos seguintes requisitos:
a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato;

b) expressa a firmaçâo do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador,
fará o pagamento a CONTRATANTE, dos prejuízos a esta sofrida em razão de descumprimento
das obrigações da CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial;

c) expressa renúncia do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos
827 e 838 do Código Civil;
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d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.
9.6N0 caso de seguro-garantia, a apólice deverá indicar:
a) a CONTRATANTE como beneficiária;

b) que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONT
neste Contrato, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da
garantia fixado na apólice.

CLÁUSOIA DÉCIMA - DA INEXECÜÇÂO E DA RESCISÃO

10.1 A inexecuçáo total ou parcial do Contrato pela CONTRATADA ensejará sua rescisão pela
CONTRATANTE, com as conseqüências previstas neste Contrato e na legislação que rege
Administração Pública e seus contratos.

10.2 Considera-se em mora a CONTRATADA, pelo simples descumprimento das obrigações
assumidas neste Contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudicial.

10.3 Também constitui motivo para rescisão desde Contrato, a ocorrência de quaisquer das
causas previstas no Artigo 76, incisos I a XIII, da Lei número 6.666/93.
10.4 Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Artigo 78
da Lei número 6.666/93;

b)amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para Administração; e
c) judicialmente, nos termos da legislação.
10.4.1 A rescisão desde contrato implicará na retenção de créditos decorrentes
da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na
assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.IA CONTRATANTE exercerá a ampla, irrestrita e permanente fiscalização relativamente ao
objeto desde Contrato, obrigando-se a CONTRATANTE a facilitar o pleno desempenho das
atribuições dos técnicos da CONTRATADA, nos termos do Artigo 57 da lei 8.666/93 e
suas alterações.

11.20 Gestor do Contrato e respectivos fiscais serão designados por meio de documento
especifico emitido pela CONTRATANTE.

11.2.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato
o(a) Sr(a). Cogenes Felipe Silva de Lima, portador(a) do CPF 097.240.054-02, com lotação

fixada na Secretaria Municipal de Comunicação Institucional do Município de Santa Rita
- PB.

11.2.2. O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). Marcos Farias de França, portador(a) do CPF
928.275.354-91, com lotação na Secretaria Municipal de Comunicação Institucional do

Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamente habilitado para
gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
11.3A FISCALIZAÇÃO terá os mais amplos poderes, especificados no Contrato e em especial
para:

a) Dirimir dúvidas encontradas em procedimentos ou especificações.
b) Solicitar da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários ao perfeito
conhecimento, monitoramento, supervisão e controle dos SERVIÇOS.

c) Promover

a

efetivação de modificações

propostas

pela

CONTRATADA e

aceitas

pela

CONTRATANTE.

d)Ordenar, ocorrendo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus trabalhistas ou
outras despesas, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou

dificultar sua ação fiscalizadora, ou cuja a habilitação e experiência profissional
julgar inadequadas para o exercido da função ou que execute serviço que a fiscalização
repute de rendimento e qualidade não satisfatórios.

e) Recursar serviço que não tenha sido executado de acordo com os procedimentos e/ou
especificações.

f) Sustar desde que lhe venha ao conhecimento e esteja dentro de sua competência,
qualquer serviço executado em desacordo com os procedimentos estabelecidos,

especificações ou com boa técnica, ou ainda que atente contra a segurança do pessoal ou
bens da CONTRATANTE e/ou de terceiros.

g) Exigir a retirada de materiais recusados, podendo a CONTRATANTE proceder a esta remoção
à custa da CONTRATADA.

h) Determinar a prioridade de serviços e controle das suas condições de execução e
solucionar quaisquer casos concernentes a esses mesmos assuntos.

11.4 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

CLAUSUIA DBCHA segunda - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.IA CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de Ética dos profissionais de propaganda e pelas
normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade que esteja de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor e demais leis vigentes, a moral e os bons costumes.
12.2A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos aditivos no Diário Oficial do Estado, a suas expensas, na forrcta prevista no
art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993.
12.3 Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes da Lei n° 8.666/1993, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.
12.4 São assegurados a CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei n°
8.078, de 11.9.90 (Código de Defesa do Consumidor).
12.5 A omissão ou tolerância das partes - em exigir o estrito cumprimento das disposições
deste contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente - não constituirá novaçâo
ou renúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquer tempo, exigirem o fiel
cumprimento do avençado.

12.6 As informações sobre a execução deste contrato, com os nomes dos fornecedores de
serviços especializados e de veículos de comunicação e divulgação, serão divulgadas
no sitio da CONTRATANTE na internet.

12.6.1 As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada
tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.

12.7 Aplicar-se-ão à execução deste Contrato, inclusive quanto aos casos omissos, os

princípios que regem a Administração Pública, as regras consagradas na Lei B.666/93
e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de
direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1 As questões decorrentes da execução deste contrato que não puderem ser resolvidas
administrativamente serão processadas e julgadas no foro da Comarca da cidade de Santa
Rita, Estado da Paraíba.

13.2 E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, para que produza os seus devidos e efeitos legais, na presença
das testemunhas abaixo consignadas.

Santa Rita, de 23 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICI PAL DE SANTA RITA

Emerson Fernandes Alvino Panta
Contratante

91DEIA CCMUNICAÇÀO LTDA
André Palmeira Magliano Araújo
Contratada

TESTEMUNHAS:

1') NOME:
CPF:

2») NOME:
CPF:

