
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATO Nº 000019/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES E A EMPRESA 

CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA - ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E 

CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O 

INTEGRAM.

O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Nove de 

Agosto, 2.326 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 27.744.184/0001-50, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal o(a) Senhor(a) ROGÉRIO FEITANI, inscrito no CPF-MF sob o 031.761.907-19 e CI 

nº 1.172.457-SSP-ESB, doravante denominado CONTRATANTE, e 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, resolvem firmar 

este CONTRATO, nos termos do procedimento licitatório de Concorrência Pública nº 000004/2018, 

Processo nº 003053/2018, conforme a Lei nº 8.666/93, Lei nº 12.232/10, Lei Complementar nº 

123/06, com suas alterações posteriores, proposta julgada e aceita pela Comissão Permanente de 

Licitação da PMJ, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições 

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de agência de publicidade/propaganda 

para criação, produção de peças publicitárias, peças de comunicação visual, peças de 

comunicação eletrônica, planejamento de comunicação institucional, pesquisas, 

desenvolvimento de campanhas publicitárias, divulgação de eventos e campanhas de midias 

de rádio, televisão e imprensa, produção de materiais gráficos e outros elementos de 

divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necessárias,

compreendendo:

• O estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução, interna, intermediação e 

supervisão de execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 

divulgação;
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• O planejamento e a execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 

conhecimentos sobre o mercado, o público-alvo. Os meios de divulgação nos quais serão difundidas 

as peças e ações publicitárias ou os resultados das campanhas publicitárias;

• A produção e a execução técnica das peças e projetos publicitários criados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõe o 

Processo nº 003053/2018, completando para todos os fins de direito, independentemente de sua 

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a conta da dotação orçamentária 

do exercício de 2018/2023, a saber:

00022-16040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 

(010003.0412200272.002.33903900000.16040000)

O valor global estimado do presente CONTRATO é de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta 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.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1. O início da vigência e da prestação dos serviços serão contados a partir da data da assinatura e 

encerramento em 21 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado, de acordo com o Art. 57, da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. A contratação deverá iniciar a execução dos serviços imediatamente após a assinatura de 

contratos a ser firmado entre as partes em até 10 (dez) dias corridos após o resultado final da 

concorrência.

5.2. Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá obter aprovação prévia do 

CONTRATANTE, por escrito, inclusive para assumir quaisquer despesas decorrentes do contrato 

(materiais, bens e serviços), como despesas de produção, veiculação e publicidade, mediante 
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amostras, leiautes, provas, pilotos, etc., que comprovem efetivamente os aspectos técnicos dos 

produtos/serviços contratados.

5.3. A CONTRATADA deverá executar os serviços por meio de pessoal técnico capacitado, 

realizando-os com seus próprios recursos ou mediante contratação de terceiros.

5.4. O prazo de entrega dos serviços solicitados será fixado na ordem de serviço e em face à 

complexidade do trabalho, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitir-

se-á a prorrogação nos casos previstos na legislação, por solicitação da CONTRATADA, com 

justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

6.1. A CONTRATADA deve se responsabilizar pela qualidade e eficiência do objeto da contratação, 

devendo arcar com qualquer custo relacionado com falhas na execução.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA REVISÃO

7.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada conforme disposto nesta Cláusula:

a) Desconto, a ser concedido à Prefeitura Municipal de Jaguaré, sobre os custos internos dos 

serviços executados por esta licitante, baseados na tabela referencial de preços do Sindicato das 

Agências de Propaganda do estado do Espírito Santo/SINAPRO: 30 % (trinta por cento);

a.1.) Esses honorários serão calculados sobre o preço efetivamente faturado, nele não incluído o 

valor dos tributos cujo recolhimento seja de competência da CONTRATADA.

b) Honorários, a serem cobrados da Prefeitura Municipal de Jaguaré, incidentes 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, a 

criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a 

expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias à: 15 % ( quinze por 

cento);

b.1) Esses honorários serão calculados sobre o preço efetivamente faturado, nele não incluído o 

valor dos tributos cujo recolhimento seja de competência da CONTRATADA.

c) Honorários, a serem cobrados da Prefeitura Municipal de Jaguaré, incidentes sobre os preços de 

serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de 

peça e ou material cuja distribuição não proporcione a esta licitante o desconto de agência concedido 

pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965: 10 % ( dez por cento).
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c.1) Esses honorários serão calculados sobre o preço efetivamente faturado, nele não incluído o 

valor dos tributos cujo recolhimento seja de competência da CONTRATADA.

7.1.1. Os layouts, roteiros e similares reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.

7.2. A CONTRATADA se compromete a apresentar, antes do início dos serviços, planilha detalhada 

com os preços previstos na tabela do Sindicato das Agências de Publicidade e com os preços 

correspondentes a serem cobrados da CONTRATANTE, acompanhada de exemplar da referida 

tabela impressa pelo Sindicato ou autenticada por ele.

7.3. A CONTRATADA não fará jus a honorários ou a qualquer outra remuneração sobre os custos de 

serviços realizados por fornecedores referentes à produção de peças e materiais cuja distribuição 

proporcione a ela o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação.

7.4. Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA, de seus representante ou de 

fornecedores por ela contratados serão de sua exclusiva responsabilidade.

7.5. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência quando da 

utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta tenham sido eventualmente concedidos por 

veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária pertinente a este contrato.

7.6. As formas de remuneração estabelecidas nesta cláusula poderão ser renegociadas, no interesse 

da CONTRATANTE, quando da renovação ou da prorrogação deste contrato.

7.6.1.Além das formas de remuneração previstas nesta Cláusula, a CONTRATADA fará jus ao 

desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com o art. 11 da 

Lei nº 4.680/65.

I. Art 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de Propaganda, bem como o 

desconto devido às Agências de Propaganda serão fixados pelos veículos de divulgação sôbre os 

preços estabelecidos em tabela.

7.7. O desconto de que trata o subitem precedente é concedido à CONTRATADA pela

concepção, execução e ou distribuição de publicidade, por ordem e conta da CONTRATANTE, nos 

termos do art. 19 da Lei nº 12.232/2010.

7.8. A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE 1/4 (um quarto) do valor correspondente ao 

desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o valor acertado para cada veiculação.

7.9. Pertencem ao CONTRATANTE as vantagens, bonificações e reaplicações obtidas pela 

CONTRATADA em negociações efetuadas com veículos de comunicação e fornecedores, com 

exceção dos frutos resultantes dos planos de incentivo concedidos por veículo de divulgação à 

CONTRATADA.
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7.10. O valor do contrato é fixo e irreajustável.

7.11. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas da prestação dos serviços, dentre eles, 

seguros, transporte, embalagens, impostos e taxas, bem como, demais despesas necessárias à 

perfeita conclusão do objeto contratado que por ventura venham a incidir direta ou indiretamente.

7.12. Será admitida a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) 

ano demonstrado de forma analítica o aumento de custos observada a qualidade e, ainda, os preços 

vigentes no mercado para a prestação dos serviços, objeto do presente instrumento. (para o caso de 

serviços contínuos terceirizados - REPACTUAÇÃO) 

7.12.1. No caso da primeira repactuação do contrato de prestação de serviços contínuos, o prazo 

mínimo de 01 (um) ano conta-se a partir da apresentação do respectivo orçamento, sendo que se 

considera como data do orçamento a do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou 

equivalente que estipular o salário vigente à época da entrega da proposta, vedada a inclusão, por 

ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente. 

7.12.2. A repactuação poderá contemplar todos os componentes de custo do contrato que tenham 

sofrido variação, desde que haja demonstração analítica dessa variação devidamente justificada, 

observando-se que compete ao gestor acercar-se de elementos informativos para avaliar o pleito e 

formar juízo de valor, para a respectiva discussão, inclusive no caso de ocorrência de diminuição de 

custos. 

7.13. Para o caso de serviços não contínuos, o critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a 

variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que 

reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista para apresentação da proposta, até 

a data do adimplemento de cada parcela. 

7.14. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida por índice adequado, 

legalmente criado e relacionado ao objeto do certame, devendo a contratada para tanto, apresentar 

Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, 

através de "Ordem Bancária".

8.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: MUNICIPIO DE JAGUARÉ, Avenida Nove de 

Agosto, 2.326 - Centro - Jaguaré - ES, inscrita no CNPJ 27.744.184/0001-50.

8.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 5º, da lei nº 
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8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e os 

demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente a 

material entregue e aceito.

8.3. Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:

VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:

VM = Valor da multa financeira;

VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;

ND = Número de dias em atraso.

8.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 

edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução deste contrato será acompanhada por servidor (es) previamente designado (s) pela 

CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos 

serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 

4.320/64.

9.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1. A Contratada obrigar-se-á a:

10.1.1. Realizar, com seus próprios recursos e/ou mediante a contratação de terceiros, todos os 

serviços relacionados com o objeto desta concorrência, de acordo com as especificações estipuladas 

pela Prefeitura Municipal de Jaguaré.

10.1.2. Solicitar a anuência prévia, formal, do Município de Jaguaré para subcontratar outras 

empresas, visando a execução total ou parcial de alguns serviços de que trata esse Contrato, 

ressaltando-se que a AGÊNCIA CONTRATADA permanecerá com todas as responsabilidades 

contratuais perante o Município de Jaguaré.

10.1.3. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de

atendimento na elaboração dos serviços objeto desta concorrência, admitida sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior desde que previamente aprovada.

10.1.4. Submeter a contratação de terceiros, para a execução dos serviços objeto deste Contrato, à 
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prévia e expressa anuência do Município de Jaguaré.

10.1.5. Substituir, a qualquer tempo, específica ou definitivamente, qualquer profissional da equipe 

técnica da empresa que esteja realizando ou esteja designado para executar trabalho(s) para o 

Município de Jaguaré.

10.1.6. Estar apta, a qualquer tempo, a prestação de serviços previstos ou os inerentes ao objeto 

contratado, destacando pessoas disponíveis para o atendimento das solicitações do Município de 

Jaguaré durante o período da vigência do contrato.

10.1.7. Envidar esforço no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros 

e transferir, integrantes, ao Município de Jaguaré, descontos especiais, além dos normais, previstos 

em tabela, bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamentos e outras vantagens.

10.1.8. Negociar sempre as melhores condições de preços para os direitos autorais de imagem e 

som de voz (atores e modelos) e sobre obras consagradas, nos casos de reutilização de peças 

publicitárias.

10.1.9. Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo, 03 

(três) propostas, com a indicação da mais adequada para a sua execução.

10.1.9.1. Se não houver possibilidade de se obter 03 (três) propostas, a agência deve apresentar as 

justificativa pertinentes, por escrito.

10.1.10. Obter a aprovação prévia, por escrito, para assumir despesas de produção, veiculação e 

qualquer outra relacionada ao objeto desta concorrência.

10.1.11. Produzir, de início, após aprovação do Município de Jaguaré, cópias de spots e jingles de 

rádio sendo 01 (uma) cópia em DVD, 01 (uma) cópia em CD, bem como 01 (um) fotolito e 02 (duas) 

provas de fotolito de peças para revistas e jornais.

10.1.12. Orientar a produção e a impressão de peças gráficas após aprovadas pelo Município de 

Jaguaré.

10.1.13. Responsabilizar-se por produtos e/ou serviços realizados por meio de contratação de 

terceiros, zelando pelos cumprimentos dos prazos e pela qualquer da entrega final.

10.1.14. Submeter à aprovação a contratação de serviços ou compra de material de empresas em 

que a agência ou seus funcionários tenham, direta ou indiretamente, participação societária ou 

qualquer vinculo comercial.

10.1.15. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas - folhetos, cartazes, mala-direta, etc.

10.1.16. Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições, cancelamentos ou 

interrupção de um ou mais serviços, , respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com 
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terceiros e os honorários, desde que essas ocorrências não tenham sido causadas pela própria 

agência.

10.1.17. Somente divulgar informações que envolvam o nome da CONTRATANTE, acerca da 

prestação dos serviços objeto deste contrato, mediante prévia e expressa autorização.

10.1.18. Prestar esclarecimento sobre eventuais atos e fatos noticiados que envolvam a agência, 

independentemente de solicitação.

10.1.19. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à 

disposição do Município de Jaguaré, sempre que for solicitado, pelo setor responsável, facultando o 

livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer 

título, em responsabilidade por parte do Município de Jaguaré.

10.1.20. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

concorrência pública.

10.1.21. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infração a que der causa.

10.1.22. Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários e, quando for o caso, com 

relação a funcionários de terceiros contratados.

10.1.23. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência 

do objeto desta concorrência, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem 

necessários ao cumprimento do objeto pactuado.

10.1.24. Responsabilizar-se por reconhecimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial 

nosrecolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados.

10.1.25. Apresentar, quando solicitado, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus 

encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

10.1.26. Informar o Município de Jaguaré os pagamentos feitos a fornecedores e veículos a 

cadaordem bancária de pagamento emitida pelo Município, até o quinto dia útil de cada mês, com a 

consolidação dos pagamentos efetuados no mês imediatamente anterior.

10.1.27. Informar imediatamente e por escrito o Município de Jaguaré qualquer anormalidade que 

verificar na execução dos serviços.

10.1.28. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, 

bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e o Município de 

Jaguaré.
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10.1.29. Conservar absoluto sigilo, por si, por seus prepostos e contratados sobre quaisquer 

informações bem como dados que lhe sejam fornecidos, mormente quanto à estratégia de atuação 

do Município de Jaguaré.

10.1.30. Responder perante o Município de Jaguaré e terceiros por eventuais prejuízos e danos 

decorrentes de sua demora ou de sua omissão na condução dos serviços de sua responsabilidade, 

na veiculação de publicidade ou por erro seu em quaisquer serviços objetos desta concorrência 

pública.

10.1.31. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas custos e despesas 

decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, 

bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades de ações judiciais que lhe venham a ser 

atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato a ser firmado após esta 

concorrência.

10.1.32. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 

estimativa de custo e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o 

Município de Jaguaré.

10.1.33. Abster-se de caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira.

10.1.34. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a agência adotará as 

providências no sentido de preservar o Município de Jaguaré e de mantê-la a salvo de reivindicações, 

demanda, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver 

condenação, reembolsará o Município de Jaguaré das importâncias que esta tenha sido obrigada a 

pagar, dentro do prazo irrevogável de 10 (dez) dias a contar da data do efetivo pagamento.

10.1.35. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de 

proteção à propriedade intelectual ou direitos autorais relacionados com os serviços objeto desta 

concorrência pública.

10.1.36. Disponibilizar-se, até o quinto dia do mês subsequente, relatórios de criação, produção e 

veiculação autorizados no mês anterior.

10.1.37. Disponibilizar até o quinto dia do mês subsequente, por meio de cópia em DVD ou envio 

virtual, o conjunto de peças produzidas no período, em sua versão final e aprovadas, para fins de 

arquivamento e registro.

10.1.38. Manter, durante o período de no mínimo 5 (cinco) anos após extinção do contrato, acervo 

comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas oriundas 

deste instrumento.

10.1.39. A agência não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivos aos interessados 
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do Contratante, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os 

ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com 

pesquisas e dados técnicos comprovados.

10.2. A Contratante obrigar-se-á a:

10.2.1. Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários para o perfeito 

desenvolvimento dos serviços;

10.2.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a agência;

10.2.3. Comunicar, por escrito, à agência, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, 

executados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por 

escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis;

10.2.4. Efetuar os pagamentos conforme previsto no edital;

10.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de representantes da

administração nominalmente designado como "gestor do contrato", nos termos do Art. 67 da Lei nº 

8666/1993 e suas alterações e de conformidade com o padrão de gestão de contratos do Município 

de Jaguaré.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

11.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação, imediatamente após a prestação dos 

serviços.

11.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade dos serviços prestados e consequente 

aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.

11.2. O objeto prestado em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na 

proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 

haja interesse da contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS SANÇÕES

13.1. Serão aplicadas as seguintes sanções aos licitantes contratados que descumprirem total ou 

parcialmente as cláusulas editalícias ou contratuais e que praticarem atos visando frustrar os 

objetivos da licitação:
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a) Advertência:

a.1) A Advertência é a sanção administrativa que consiste em comunicação formal ao licitante, ao 

fornecedor ou ao prestador de serviços, advertindo sobre o descumprimento de normas de licitação 

ou de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, sendo recomendada pelo gestor/fiscal, 

quando informada e justificada:

I. Pelo Presidente da CPL, quando o descumprimento ocorrer na fase do procedimento licitatório;

II. Pelo gestor e/ou fiscal do Contrato da pasta responsável pelo objeto contratado, quando o 

descumprimento ocorrer na fase de execução contratual, entendido esta desde a recusa em assinar 

o Contrato.

OBS: A Aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas é causa de rescisão 

contratual, ficando a cargo da Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de 

rescindir, independentemente de aplicação de multa;

b) Multa:

b.1) A multa deverá ser aplicada e deverá ainda estar prevista no instrumento convocatório e/ou no 

Contrato, observados os seguintes limites máximos:

b.2) Para fins de licitações em geral:

I - multa moratória de 0,5% sobre o valor da nota fiscal, por dia de atraso injustificado, limitada a 

10%;

II - multa compensatória de 10% sobre o valor do Contrato.

b.3) A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia 

da licitante ou contratada.

b.4) O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 

ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente 

normal no órgão ou entidade interessada ou do primeiro dia útil seguinte.

b.5) Em despacho fundamentado do secretário municipal da pasta e desde que haja justificado 

interesse público, poderá ser relevada a multa:

I. a aplicação da multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não superior a 

5 dias;

II. aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição.

b.6) A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 

direitos.

b.7) Decorridos 30 dias de atraso injustificado na execução dos serviços, a autorização de 

fornecimento, ordem de serviço ou Contrato deverá ser cancelada ou rescindida, exceto se houver 
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justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa, de acordo 

com a modalidade.

c) Suspensão:

c.1) A suspensão temporária impedirá o licitante, o fornecedor e o prestador de serviços de licitar e 

contratar com a Administração Pública, por prazo nunca superior a 2 anos, e conforme descrito 

abaixo:

I. 3 meses, nos casos em que tenha vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratado 

permanecer inadimplente;

II. 6 meses, nos casos de:

a) Aplicação de 2 penas de advertência, no prazo de 12 meses, sem que o fornecedor tenha adotado 

as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;

b) Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

III. 12 meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas 

ou de fornecimento de bens;

IV. 24 meses, nos casos de:

a) Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

b) Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à Administração;

c) Praticar ato ilícito, visando frustrar os objetivos da licitação no âmbito da Administração Pública;

d) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

qualquer tributo;

e) Apresentar documentação ou declaração falsa;

f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Cometer fraude fiscal.

d) Impedimento:

d.1) O impedimento aplicado ao licitante, ao fornecedor ou prestador de serviços o impedirá de licitar 

e contratar com a Administração Pública, por prazo nunca superior a 5 anos e conforme descrito 

abaixo:

I. 3 meses, nos casos de deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

II. 6 meses, nos casos de:

a) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
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b) Dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a autorização de fornecimento, ordem de 

serviço ou não celebrar o Contrato;

c) Não mantiver a proposta;

III. 60 meses, nos casos de:

a) Apresentar documentação ou declaração falsa;

b) Falhar ou fraldar na execução do Contrato;

c) Comportar-se de modo inidôneo;

d) Cometer fraude fiscal.

e) Declaração de Inidoneidade:

e.1) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada 

Autoridade Superior, do Município de Jaguaré, à vista dos motivos informados na instrução 

processual, facultada a defesa da licitante ou contratada no respectivo processo, no prazo de 15 dias 

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação.

I. Poderão ser considerados inidôneos, as empresas ou profissionais que, em razão dos Contratos 

regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 

ilícitos privados.

II. A Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o 

prazo de sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

13.2. Ainda, as faltas ocorridas no decurso da execução do Contrato poderão ensejar, conforme o 

caso:

a) Rescisão unilateral, consensual ou judicial do Contrato;

b) Demais penalidades previstas e admitidas pela Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, não 

elencadas acima.

13.3. As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular processo 

administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão nos termos dos artigos 77 e 

seguintes da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1. Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS ADITAMENTOS

16.1. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará 

valida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato se 

aderirá.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DIREITOS AUTORAIS

17.1. A CONTRATADA cede à CONTRATANTE os direitos patrimoniais do autor das ideias 

(incluídos os estudos, análises e planos), campanhas, peças e materiais publicitários, de sua 

propriedade, de seus empregados ou prepostos, concebidos e criados em decorrência deste 

contrato.

17.2. O valor dessa cessão é considerado incluído nas modalidades de remuneração definidas na 

Cláusula Quarta deste contrato durante a vigência deste contrato, sem que lhe caiba qualquer ônus 

perante a CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou fornecedores.

17.3. Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam direitos de autor e 

conexos, a CONTRATADA solicitará dos fornecedores orçamentos que prevejam a cessão dos 

respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE.

17.4. A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e 

conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessão e condicionará a contratação ao 

estabelecimento, no ato de cessão, orçamento ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor 

garanta a cessão pelo prazo definido pela CONTRATANTE em cada caso e se declare ciente e de 

acordo com as condições estabelecidas neste edital.

17.5. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual a ser pago 

pela CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos patrimoniais de autor e conexos será 

de no máximo 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o percentual 

máximo será obtido pela regra de três simples.
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17.6. O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como parâmetros básicos os 

preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a variação do IGP-M desde que 

decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direitos.

17.7. O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como parâmetros básicos os 

preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a variação do IGP-M, desde que 

decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direitos.

17.8. Quando da reutilização de quaisquer peças publicitárias, conforme previsto nos itens 17.6 e 

17.8, o valor a ser pago pela CONTRATANTE será negociado caso a caso, tendo como parâmetros 

básicos a qualidade e os preços praticados no mercado, obedecidos os percentuais máximos 

definidos neste contrato.

17.9. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão dos direitos patrimoniais de autore 

conexos será sempre considerada como já incluída no custo de produção.

17.10. A CONTRATADA se obriga a fazer constar, em destaque, os preços dos cachês, os de 

cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s), incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais 

direitos patrimoniais de autor e conexos, nos orçamentos de produção aprovados pela 

CONTRATANTE.

17.11. A CONTRATADA se obriga a fazer constar dos respectivos ajustes que vier a celebrar com 

fornecedores, nos casos de tomadas de imagens que não impliquem direitos de imagem e som de 

voz, cláusulas escritas estabelecendo:

I. A cessão dos direitos patrimoniais do autor desse material à CONTRATANTE, que poderá, a seu 

juízo, utilizar referidos direitos, diretamente ou por intermédio de terceiros, durante o prazo de 5 

(cinco) anos, contado da data do pagamento do serviço, pela CONTRATADA ao fornecedor, sem que 

caiba à CONTRATANTE qualquer ônus adicional perante os cedentes desses direitos;

II. Que, em decorrência da cessão prevista no inciso anterior, a CONTRATANTE poderá solicitar 

cópia de imagens contidas no material bruto produzido, em mídia compatível com seu uso e 

destinação, por intermédio da CONTRATADA ou de outra empresa com que venha a manter contrato 

para prestação de serviços;

III. Que qualquer remuneração devida em decorrência da cessão referida nos incisos anteriores será 

considerada como já incluída no custo de produção.

17.12. Se a CONTRATANTE pretender utilizar imagens que impliquem direitos de imagem e som de 

voz, constantes da cópia mencionada no inciso II do subitem 17.12, adotará as medidas cabíveis 

para a remuneração dos detentores desses direitos, nos termos da legislação.

17.13. A CONTRATANTE poderá aproveitar, para veiculação, peças produzidas para outros órgãos e 
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entidades do Poder Executivo Federal. Nesses casos, quando couber, a CONTRATADA ficará 

responsável pelo acordo comercial com os eventuais detentores dos direitos patrimoniais de autor e 

conexos das peças e o submeterá previamente à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. A eficácia deste Contrato fica condicionada à publicação resumida no Diário Oficial do Estado 

do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 

correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da cidade de Jaguaré (ES) para dirimir questões oriundas deste contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 

(duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Jaguaré (ES), 21 de novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

ROGÉRIO FEITANI - Prefeito Municipal

CONTRATANTE

CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CHARLES MAGNO MOTTA LOPES - SÓCIO ADMINISTRADOR

CONTRATADA
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