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CONTRATO N°. 038/2016 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

- BA E A EMPRESA AS MARIAS PROPAGANA 

LTDA ME, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NA FORMA 

ABAIXO: 

Pelo presente Termo de Contrato de Prestação de Serviços na Área de Agência de 

Publicidade, regido pela Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, que entre si 

celebram A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães — Estado da Bahia, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.214.440/0001-00, 

com sede à Av. Octogonal, n°. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães — BA, 

neste ato representada por seu Presidente, Sr. Elton Alves de Almeida, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF sob n° 026.517.205-50, portador da Cédula de Identidade n° 

132.900.548-1, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa: 

AS MARIA PROPAGANDA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°. 12.964.018/0001-92, estabelecida à Loteamento Recife do Frances, 

n° 21, Quadra U, Frances, Marechal Deodoro, AL, CEP 57160-000, através de seu 

Representante Melyssa Fonseca de Miranda Chaves, brasileira, portadora de cédula 

de identidade n°. 33341834, expedida pela SSSP/AL e CPF/MF n°. 843.070.054-49, 

denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATANTE e CONTRATADA, 

firmam o presente contrato, decorrente da homologação, pelo Gestor do Legislativo 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães em despacho datado de 01 de Julho de 2016, da 

Licitação na modalidade Concorrência Pública n° 001/2016, sujeitando-se os 

contratantes à Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 

Rua Octogonal, n° 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães - Ba 
CEP 47.850-000 - Tel.: 3628-8900 - www.cmlem.ba.gov.br  

CNPJ: 04.214.440/0001-00 



sthmtiN "te%  

LUISEDUthoisigAGALHHAES 

00213? 

posteriores, tem entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições adiante 

estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de atividades 

realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 

conceitua*, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão 

da execução externa e a distribuição de publicidade de competência da ASSESSORIA 

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CMLEM aos veículos e demais meios de divulgação, 

nestes últimos apenas nos casos previstos neste edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

2.1 O presente instrumento de contrato terá vigência da data de sua assinatura até 

31/12/2016, podendo ser prorrogado por convenção das partes, consubstanciada em 

Termo Aditivo, e observadas as condições previstas no item II e no § 1 o do art. 57 da 

Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA 

3.1 O valor anual estimado para execução dos serviços objeto deste Contrato é de RS 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

3.2 As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 

Orçamentária do Município de Luís Eduardo Magalhães, à conta da seguinte 

programação: 

001 — LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE 

2,001 — GERENCIAMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 

3.3.90.39.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 

REAJUSTAMENTO 

4.1 As faturas mensais, correspondentes aos serviços executados, acompanhadas das 

respectivas Notas Fiscais, serão processadas e pagas até o dia 25 (vinte e cinco) de cada 

mês. As Notas Fiscais deverão ter a aprovação do setor competente da 

CONTRATANTE, que disporá de um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

aprovação da fatura ou sua devolução a CONTRATADA para as devidas correções. 

4.2. A CONTRATATANTE pagará à contratada pela prestação de serviços regulares de 

criação de campanhas e peças publicitárias, planejamento e assessoria de comunicação, 

sendo que este valor deverá ser abatido do montante total do contrato, sem prejuízo dos 

valores mensais devidos pela CONTRATANTE. 

4.3 O prazo de pagamento referido no sub item 4.1 ficará suspenso na ocorrência de 

erros ou qualquer outra irregularidade verificada na emissão da fatura, somente voltando 

a contar após a devida correção. 

4.4 Os valores, não pagos no prazo estipulado nos itens anteriores serão atualizados pelo 

IPCr, nos termos da Lei 8880/94, desde a data do vencimento até a data da sua efetiva 

liquidação, ficando, entretanto, o pagamento da atualização suspenso enquanto assim o 

determinar a legislação do Plano Real e suas posteriores alterações. 

4.5 Sobre os dias de eventuais atrasos de pagamento, além da atualização referida no 

item anterior serão aplicados juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, "pró rata 

tempore", nos termos da alínea d, do inciso XIV, do art. 40 da Lei 8666/93. 

4.6 Os preços propostos permanecerão fixos e irreajustáveis pela vigência do contrato, 

contados a partir da data da proposta, na forma da legislação em vigor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES 

O presente Contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço 

unitário, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 

5.1 - DA CONTRATADA: 
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5.1.1 Cumprir fielmente o presente Contrato de modo que os serviços contratados se 

realizem com esmero e perfeição; 

5.1.2 Apresentar a CONTRATANTE, para prévia e indispensável aprovação, todas as 

estimativas de custos de criação, produção, edição e veiculação dos programas, 

conforme proposto no certame; 

5.1.3 Guardar sigilo sobre informações e materiais publicitários não autorizados à 

divulgação, que, em razão do Contrato, lhe forem confiados; 

5.1.4 Responsabilizar-se pelo pagamento do seu pessoal alocado ao Contrato, inclusive 

as obrigações trabalhistas e sociais, bem como pelo pagamento dos impostos incidentes 

sobre os serviços que vier a prestar a CONTRATANTE. 

5.1.5 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente do dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, inclusive 

quanto a utilização de trabalhos protegidos por direitos autorais; 

5.2 . DO CONTRATANTE: 

5.2.1 Fornecer as informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços da 

CONTRATADA; 

5.2.2 Pagar, pontualmente, as faturas da CONTRATADA, desde que aprovadas pelo 

seu setor competente. 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL 

6.1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, sem prejuízo das 

responsabilidades previstas em lei. 

6.2 Constituem motivos para rescisão contratual: 

6.2.1 O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas e condições 

contratuais; 

6.2.2 A subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratual ou associação da 

CONTRATADA com terceiros sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 

6.2.3 A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 

6.2.4 Além dos casos já enumerados, constituem-se motivos de rescisão contratual, 

todos os demais casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 8666/93. 
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6.3 Em qualquer hipótese de rescisão contratual é assegurada a CONTRATADA, direito 

de defesa e de recurso previstos no art. 78, parágrafo único da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 

7.1 Sem prejuízo das responsabilidades legais assumidas a CONTRATADA ficará 

sujeita as seguintes multas, em caso de inadimplemento das suas obrigações: 

7.1.1 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do serviço não 

realizado; 

7.1.2 2% (dois por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso, acima de 30 

(trinta) dias, em relação ao início das atividades constantes de ordens de serviço. 

7.1.3 O valor da multa aplicada poderá ser deduzido de Faturas a receber pela 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

8.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execução deste contrato, desde 

que tais serviços não tenham sido solicitados e aprovados pela CONTRATANTE, 

8.2 Quaisquer modificações de cláusulas e condições deste contrato só poderão ser 

feitas, mediante a lavratura de Termo Aditivo. 

8.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução 

deste contrato, por razões de Administração, respeitados os limites legais e os direito 

assegurados à CONTRATADA. 
	 4 

8.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato todas as 

condições existentes por ocasião da sua habilitação e classificação exigidos no processo 

licitatório. 

8.5 Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição: 

8.5.1 O Edital de Concorrência n.° 001/2016 e seus Anexos. 

8.5.2 A Propostas da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhães (BA), em detrimento de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas 

ao presente Contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam. 

Luís Eduardo Magalhães (BA), 04 de Julho de 2016. 

Aft 

CÂete  A MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

CONTRATANTE 

AySP AMA PROPAGANDA LTDA ME 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 
id P̀s6)kvia°  
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Extratos de Contratos 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 009/2016 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 001/2016 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 038/2016 

OBJETO: Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de atividades realizadas 

integradamente que tenham por objetivo o estudo. o planejamento. a conceituação, a concepção, a 

criação, a execução interna, a intermediacão e a supervisão da execução externa e a distribuição de 

publicidade de competência da ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CMLEM aos 

veículos e demais meios dc divulgação, nestes últimos apenas nos casos previstos neste edital. 

DATA: 15/03/2016. 

HORÁRIO: 08:00 Vis (horário local) 

BASE LEGAL: lei 	
12.232/2(110, mediante a aplicação. de Forma complementar, das Leis n°s. 

4.680/1965, 8.666/1993, Decreto n" 57.690, dc 01.02.66. o Decreto n° 4.563/2002, o Decreto n" 

3.722/2001 e as disposições do Edital. 

TIPO: MELIIOR .VECNICA 

CONTRATO: n". 038/20 I 6. 

CONTRATADO: AS MARIA PROPAGANDA LIDA ME, pessoa j idica de direito privado, 

inscrita no CINITUMF sob o n°. 12.964.018/000 1 -92  

VIGÊNCIA: 04.07.2016 a 31,12.2016. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

001 - TECI SI .A VIVO FORTE E, AllIAN1Iii 

2.001 GLICl/NCIAMEN 10 DAS AÇOLS 1,EGIS1 A I IVAS 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE IERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Luis Eduardo Magalhães - BA., 04 Julho 2016. 

ELTON ALVES DE ALMEIDA 

Presidente da Camara Municipal de Vereadores 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RHUZENIKW657FURBOCSKQJG 

Esta edição encontra-se no site: www.camarailuiseduardomagalhaestaioiorgibr em servidor certificado ICP-BRASIL 
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