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CONTRATO Nº 111/2013 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAGUARÉ/ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A 
EMPRESA CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA-ME, 
VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2013, PARA 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 

 Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, 
Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Nove de Agosto, 2326 - 
Centro - Jaguaré/ES, inscrito no CNPJ sob nº 27.744.184/0001-50, neste ato representado pelo 
ROGÉRIO FEITANI, portador do CPF-MF nº 031.761.907-19 e RG nº 1.172.457-SPTC-ES, residente 
e domiciliada na cidade de Jaguaré – Estado do Espírito Santo, residente nesta Cidade, doravante 
denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO 
LTDA-ME, com sede na Avenida Nicola Biancardi, 847 – Centro – Linhares – CEP 29.900-206 – 
Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 07.674.090/0001-45 – Fone 0XX-27-3373-0830, 
representada neste ato por seu sócio administrador o Senhor Charles Magno Motta Lopes, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador da C.I. nº 771.475-SPTC-ES e do CPF. nº 832.806.857-53, doravante 
denominada CONTRATADA, processo Nº 121.424/2013, resolvem assinar o  presente Contrato, de 
acordo com as Leis Nº 8.666/93 e 12.232/10, com suas respectivas alterações, que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - O objeto do presente CONTRATO refere-se à Contratação de Empresa especializada, para 
prestação de serviços técnicos de projetos de divulgação de atos, programas, serviços e campanhas 
de publicidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, compreendendo estudo, concepção, 
pesquisa, produção, propaganda, execução e veiculação, bem como a distribuição de materiais, 
peças e campanhas de interesse desta Instituição. Inclui-se nesta gama de demandas também 
matérias legais e editoração. 
1.2 - Os serviços indicados serão concretizados em: 
1.2.1 - Peças e campanhas publicitárias; 
1.2.2 - Materiais de cunho informativo e/ou educativo, impressos e eletrônicos; 
1.2.3 - Pesquisas qualitativas destinadas a aferir opinião sobre temas de interesse da população 
Capixaba, de forma a subsidiar os trabalhos da Administração no desempenho de suas funções 
precípuas; 
1.2.4 - Campanhas de comunicação institucional; 
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1.2.5 - Campanhas de apoio informativo e/ou educacional relativos a eventos de interesse dos 
Munícipes; 
1.2.6 - Publicações em geral; 
1.2.7 - Assessoria publicitária em todas as áreas de atividade da Prefeitura; 
1.2.8 - Todos os demais serviços publicitários necessários à execução do objeto; 
1.2.9 - Produção de novas logomarcas e vinhetas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 - Fica estabelecido à forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos 
termos do art. 10, inciso II, "a" da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO A SER CONTRATADO 
3.1 - O valor global estimado do presente CONTRATO é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
podendo variar durante a execução do mesmo, não cabendo à CONTRATADA quaisquer direitos 
caso não sejam atingidos durante o prazo da vigência, pois a execução do objeto far-se-á por 
demanda conforme necessidades da CONTRATANTE. 
3.2 - Não haverá reajuste de preços de serviços da CONTRATADA, em face da peculiaridade da 
remuneração da CONTRATADA constituir em percentagem sobre os custos dos trabalhos aprovados 
pela Secretária Municipal de Gabinete, responsável pelo gerenciamento do CONTRATO, nem 
compensação financeira. 
3.3 - A CONTRATANTE não será responsável pelo pagamento de tributos e outros encargos, bem 
como o pagamento de terceiros. 
3.3.1 - Os honorários sobre os custos comprovados dos serviços autorizados e executados por 
terceiros não deverão incidir sobre os impostos que forem adicionados aos preços desses serviços. 
3.4 - Declaramos que, na vigência do Contrato, adotaremos a seguinte política de preços para os 
serviços descritos: 
3.4.1 - Desconto em percentual incidente sobre os custos internos, baseados na tabela de preços do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo: 30% (trinta por cento); 
3.4.2 - Honorário em percentual incidente sobre custos dos serviços e suprimentos externos orçados 
junto a fornecedores especializados, selecionados pela Agência ou indicados pela Contratante, 
quando não geram veiculação: 10% (dez por cento).         
3.4.3 - Honorário em percentual incidente sobre os custos dos serviços e suprimentos externos 
orçados junto a fornecedores especializados, selecionados pela Agência ou indicados pela 
Contratante, quando geram veiculação:  5% (cinco por cento). 
3.4.4 - Repasse ao contratante em percentual - desconto de agência - sobre o preço de tabela ou 
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pelo valor total efetivamente negociado com veículo de comunicação na intermediação da 
contratação de espaço/tempo publicitário: 0 % (zero por cento), conforme planilha de desconto anexo 
B, referente desconto padrão agência, das normas CENP. 
CLÁUSULA QUARTA - DAS FONTES DE RECURSOS 
4.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a CONTRATO são correrão à 
conta de dotação orçamentária constante do Orçamento Municipal para o exercício de 2013 e 
subsequentes, a saber: 
010 – GABINETE DO PREFEITO 
003 – Secretaria Municipal de Gabinete 
3.3.3.90.39.82 – Outros Serviços de Terceiros-PJ/Serviços de Publicidade Institucional 
Ficha 00023 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento será efetuado através do depósito em conta corrente da CONTRATADA, no banco 
por ela indicado de acordo com os serviços executadas, até o trigésimo dia útil, após a apresentação, 
pela CONTRATADA, da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) de Serviços, na Secretaria Municipal de 
Gabinete, as quais serão devidamente atestada(s) a(s) sua(s) conformidade(s) pelo Gestor designado 
para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e das Notas Fiscais/Faturas referentes aos serviços 
executados. 
5.2 - O pagamento somente será efetuado mediante: 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de 
validade expresso na própria certidão, composta de: Certidão de Quitação de Tributos Federais, neles 
abrangidos as contribuições sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal; Certidão Quanto 
à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional-Ministério da Fazenda; 
Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal e Certidão Expedida pela 
Prefeitura Municipal, quando couber; 
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei 
n° 8.036/90), através da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da 
Constituição Federal), através da apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito; 
5.3 - O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura. 
5.4 - Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela CONTRATANTE. 
5.5 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será a partir da data da apresentação da nova Nota 
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Fiscal/Fatura. 
5.6 - È vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 
5.7 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a 
prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita. 
5.8 - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação fiscal, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de atualização monetária por 
atraso de pagamento. 
5.9 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64, assim 
como na Lei Estadual nº 2.583/71 e alterações posteriores. 
  
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 
6.1 - A execução do serviço ajustado terá início na assinatura deste instrumento e o prazo de vigência 
deste CONTRATO será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 
7.1 - Das obrigações da CONTRATADA: 
7.1.1 - Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 
CONTRATO, seguro, leis sociais e quaisquer emolumentos sobre os serviços e seu pessoal. 
7.1.2 - A CONTRATADA se obriga a afastar de imediato qualquer empregado seu que a fiscalização 
julgar prejudicial ao bom andamento do serviço. 
7.1.3 - A CONTRATADA assumirá integralmente responsabilidade pelos danos que 
comprovadamente causar ao CONTRATANTE e/ou a terceiros durante a execução dos serviços 
contratados, isentando esta de toda e qualquer reclamação surgida em decorrência dos mesmos. 
7.1.4 - A CONTRATADA se responsabiliza pela integridade de todo material que será colocado a sua 
disposição, não sendo permitido divulgar parte ou todo de seu conteúdo. 
7.1.5 - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o presente instrumento no todo ou em parte 
nem realizar subcontratação, sem a expressa anuência da administração da CONTRATANTE, após 
análise da conveniência. 
7.1.6 - A responsabilidade por quaisquer ônus ou encargos relacionados com prepostos ou 
empregados utilizados na execução dos serviços será integralmente da CONTRATADA, incluídas as 
indenizações por acidentes de trabalho e outros eventos de natureza trabalhista. 
7.1.7 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto deste Instrumento, em até 25% do valor inicial atualizado do 
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CONTRATO. 
7.1.8 - Comprometer-se que, em todas as contratações que envolvam direitos de terceiros, irá 
respeitar a exigência contida no artigo 14 da Lei nº 12.232/2010, na medida em que somente pessoas 
físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo CONTRATANTE poderão fornecer ao 
CONTRATADO bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da 
execução do objeto do contrato. Neste caso, caberá ao licitante contratado apresentar à 
Administração sempre 03 (três) orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do 
fornecimento pretendido. Para o fornecimento de bens e serviços superior ao limite previsto na alínea 
a do inciso II do artigo 23 da Lei nº 8.666/93, deverá ser obedecido o trâmite previsto no § 2º do artigo 
14 da Lei nº 12.232/10. 
 
7.2 - Das obrigações da CONTRATANTE: 
7.2.1 - Pagar a CONTRATADO a importância referente aos serviços prestados observado o disposto 
neste CONTRATO. 
7.2.2 - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 
mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto deste Instrumento, de forma a garantir que 
continuem a ser os mais vantajosos para a Administração da CONTRATANTE. 
7.2.3 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, 
se em desacordo com os termos deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Todo serviço a ser prestado pela CONTRATADA deverá ser precedido da apresentação do 
competente projeto de apropriação de custos o qual, aprovado pela Secretaria Municipal de 
Gabinete, que gerará a expedição de ordem de Execução de Serviços, onde constarão as 
especificações dos serviços (projeto executivo), preços (planilhas de custos) e os prazos de execução. 
O valor dos serviços será orçado pela CONTRATADA em cada caso, em função dos custos 
respectivos, obedecendo, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua compatibilidade com os 
preços de mercado, e deverão ser submetidos à apreciação do Gestor do CONTRATO da Prefeitura 
que decidirá quanto à sua aprovação.  
8.1.1 - Todos os serviços realizados serão documentados através da apresentação dos respectivos 
comprovantes de veiculação, cópias das faturas e duplicatas quitadas, emitidas pelos fornecedores. 
 8.2 - Os serviços serão executados pela CONTRATADA com o fornecimento de toda mão de obra, 
material e equipamento necessários, sendo permitida a contratação de fornecedores de bens e 
serviço auxiliares da propaganda, necessários ao cumprimento do objeto, desde que previamente 
submetido á anuência da CONTRATANTE. Nessa hipótese, a CONTRATADA será responsável pela 
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administração dos suprimentos de bens e serviços dos terceiros fornecedores e pela integral 
execução dos serviços que competirem a ela, Agência, arcando integralmente com os encargos de 
qualquer natureza deste, decorrente. 
8.2.1 - Os originais dos materiais desenvolvidos para a execução dos serviços (arte, fotolito, VT, 
filmes, etc.) ficarão sob a guarda da CONTRATADA, mas disponíveis a qualquer tempo à 
CONTRATANTE, que poderá, a seu critério, requisitar cópias dos originais para comprovação da 
prestação do serviço e arquivo próprio, vedada a transferência a agentes de qualquer espécie ou uso 
além das finalidades solicitadas em plano de campanha especifica.  
8.3 - A prestação de serviço objeto deste CONTRATO será atestada pela CONTRATANTE através da 
Secretaria Municipal de Gabinete, que indicará um servidor responsável para o acompanhamento 
da execução deste CONTRATO. 
8.4 - A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
8.5 - Quaisquer exigências da CONTRATANTE e seus representantes, inerente ao fiel cumprimento 
do CONTRATO, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
9.1 - Durante a execução do CONTRATO, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multas: de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e compensatória de 
10%(dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO; 
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 
(dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública Estadual; 
9.2 - Antes da aplicação de qualquer das demais penalidades, a CONTRATADA será advertida, 
devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
9.2.1 - Durante a execução do CONTRATO, a CONTRATADA poderá receber até 03 (três) 
advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do CONTRATO, com a aplicação das 
penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o CONTRATO mesmo 
que só tenha ocorrido uma advertência. 
9.2.2 - As advertências, quando seguidas de justificativas aceitas pela Administração, não serão 
computadas para o fim previsto no subitem 9.2.1. 
9.2.3 - As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo 
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à aplicação das penalidades das alíneas "b" a "d" do item 9.1. 
9.3 - As multas previstas nas letras "b" poderão ser aplicadas em conjunto, e poderão ser acumuladas 
com uma das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do item 9.1. 
9.3.1 - A multa moratória será calculada no momento em que ocorrer o fato gerador e, não, da 
advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o CONTRATO e 
aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, 
antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o CONTRATO em razão do atraso. 
9.4 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pelo Gestor designado pelo 
CONTRATO. 
9.5 - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima tratada, as 
empresas ou profissionais que, em razão da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: 
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
9.6 - No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação de 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1 - A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o CONTRATO, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a qualquer 
indenização nos seguintes casos: 
a) inexecução total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequências contratuais e as previstas 
em lei; 
b) não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) atraso injustificado na realização dos serviços; 
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
e) o cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei nº 
8.666/93; 
f) decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade; 
g) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a Juízo do 
Município de JAGUARÉ, prejudique a execução do CONTRATO; 
h) quando o valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do valor contratado ou após o 
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trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela Secretaria Municipal de Gabinete, exaradas no processo administrativo a que se refere o 
CONTRATO; 
j) a suspensão da sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra; 
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes 
da prestação dos serviços, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra; 
m) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
CONTRATO. 
§ 1º - A CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade declarar rescindido o CONTRATO 
por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste caso, os valores 
correspondentes aos serviços prestados até a data da rescisão, se aceitos pela Fiscalização, bem 
como o custo da desmobilização. 
§ 2º - A rescisão do CONTRATO poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o presente nos 
artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, devendo em qualquer dos casos de rescisão, garantir a 
apresentação do contraditório e ampla defesa e manifestação da Procuradoria Geral do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
11.1 - O presente CONTRATO poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com apresentação das devidas 
justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS 
12.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 
do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

        CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS 
13.1 - O presente CONTRATO poderá ser aditado nos termos previstos na Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, após manifestação formal da Procuradoria Geral do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
14.1 - A rescisão do CONTRATO poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, 



Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Estado do Espírito Santo 

 

Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - Jaguaré-ES - CEP 29950.000 - CNPJ 27.744.184/0001-50 - Telefax 0XX-27-3769.2900.  

 
reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração. 
14.2 - Durante a execução do serviço a que se refere este CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a 
observar todas as condições de habilitação exigidas para contratação, podendo o CONTRATANTE 
rescindi-lo no caso de descumprimento das mesmas. 
14.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de JAGUARÉ para dirimir quaisquer dúvidas oriundas direta ou 
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 03 (três) vias de igual 
teor, para que produza seus efeitos legais. 
 

 
 

Jaguaré-ES, 18 de junho de 2013. 
 
 
 

ROGÉRIO FEITANI - PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 

CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA-ME 
CHARLES MAGNO MOTTA LOPES - SÓCIO ADMINISTRADOR 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


