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CONTRAT0 008/2023

::#£DLEACDOONTARACTAOMQAUEENrdE;E[8!pFAALZEDME
CATAI.AO, E DE OUTRO LADO A EMPRESA K+
PUBLICIDADE LTDA - ME, NOS TERMOS DA
LEI N°. 8.666 DE 21/06/93.

CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO, inscrita no CNPJ sob o n° 00.833.942/0001-50, com
sede  administrativa na Av.  Nicolau Abro,  n°  175,  Setor  Central,  Catalao/GO,  CEP:  75701-180,
neste ato representada por seu presidente, o  Senhor JAIR HUMBERTO DA SILVA, brasileiro,
casado,  advogado,  inscrito  no  CPF"F  n° 590.763.801-04  e  Cedula de  ldentidade n°  1932904-
2892502 -SSP-GO, residente e domiciliado nesta Cidade de Catalao, Estado de Goias.

CONTRATADA:
K+ PUBLICIDADE LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o n° 12.860.313/0001-07, com sede na
Avenida Jos6 Marcelino, n°285, andar 02, Setor Central, CEP:  75.709-015, Catalao/GO, neste ato
representada pelo Senhor MARCONI NUNES MACEDO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF
sob o n° 009.110.521-86, portador da Carteira de Identjdade n° 4421577 -DGPC-GO, residente e
domiciliado em Catalao, Estado de Goias

ADJUDICACAO:  0 presente temo contratunl decone do Processo de Licitapfo - Modalidade:
Tomada de Preco N°. 02/2022, de 04/11/2022; Homologado em 09/03/2023, pactuan o presente
mediante  sujeigao  mutua  ds  nomas  do  edital,  Lei  Federal  N°.   12.232/2020,  Lei  Federal  N°.
8.666/93 e suas alterag6es posteriores, e as seguintes clausulas:

I. I . Constitui o objeto do presente contrato a prestacao, por parte da CONTRATADA, dos servicos
de publicidade e propaganda para a CONTRATANTE, de acordo com o art. 2°, da Lei 12.232/2020,
assim definidos:
a)  o  estudo,  o  planejamento,  a  conceituagao,  a  concepcao,  a  criagao,  a  execngao  iiitema,  a
intermediacao e a supervisao da execucao extema e a distribuigao de publicidade aos veiculos e
demais meios de divulgagao, com o objetivo de promover a difusao de ideias ou informar o pdblico
em geral;
b) o planejanento e execu9ao de pesquisas e de outros instrumentos de avalia9ao e de gerapao de
conhecimento sobre o pdblico-alvo, os meios de divulgapao nos quais sei.fro difundidas as pegas e
ag6es  publicitarias  ou  sobre  os  resultados  das  campanhas  realizadas,  tendo  como  finalidade
especifica a aferigao do desenvolvimento estrat6gico> da criagao e da veiculacao e de possibilitar a
mensurapao dos I.esultados das ct.mpanhas publicitalias realizadas em decorrencia da execug5o do
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contrato, sendo vedada a inclusao nas pesquisas e avaliap6es de materia estranha ou que nao guarde
pertirfencia tematica com a apao publicitaria ou com o objeto do contrato de prestapao de servigos
de publicidade;
c) a produgfo e a execugao tecnica das pe9as e projetos publicitdrios criados;
d) a criagao e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicapao publicitata, em consonincia
com novas tecnologias, visando a expansao dos efeitos das mensagens e das ap6es publicitatas.
1.2. Os servicos objeto da presente licitagao serao prestados a Camara Municipal de Vereadores de
Catalao.

_._:.__`_.I,__             ___'_I__           '__:___"__           __                  '                 '                  `                                ''            I                `                  _|'.Lad.L ` .... `  `..` ......-. : ',-;a

2.1. Integra o presente Contrato e assim aplicaveis, os documentos abaixo relacionados, os quais as
partes declaram ter pleno conhecimento de seus inteiros teores:
2.1.1. 0 Edital desta Tomada de Preco;
2.1.2. Propostas T6cnica e de Pregos da CONTRATADA apresentadas no certame;
2.1.3. Briefing.
2.2. Este Contrato firma-se sob a forma de execapao indireta.

3.I   Constituem  obrigap6es  da  CONTRATADA,  dentre  outras  inerentes  ou  decorrentes  deste
Contrato:
3.1.1.   Executar   os   servi9os   de   propaganda   e   publicidade   solicitados   e   autorizados   pela
CONTRATANTE;
3.I.2  Fomecer,  caso  solicitado  pela CONTRATANTE, no prazo  de  5  (cinco) dias uteis do  seu
pedido, os documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhistas exigidos no processo licitat6rio,
sob a pena de sustapao de quaisquer creditos, ate a efetiva comprovapao da inexistencia de debitos;
3.1.3. Envidar no sentido de obter, para a CONTRATANTE, as melhores condic6es de neg6cios
junto aos veiculos de divulgapao e meios de comunicagao com a comunidade, atraves de desconto
de freqtiencia, tabela, pacote, posicionamento, etc.;
3.1.4. Assessorar a CONTRATANTE, no sentido de obter o melhor rendinento possivel do plano
de publicidade e comunicapao;
3.1.5 . Distribuir e fiscalizar a divulgapao dos an`incios de que for incumbida;
3.1.6. Submeter previamente a CONTRATANTE, para aprovapao, as propostas de contratapao de
terceiros para fomecimento de bens ou prestapao de servicos especializados relacionados com as
atividades complementares da execu9ao do objeto do contrato, apresentando, no minimo, 03 (tres)
propostas altemativas obtidas junto a fomecedores cadastrados pela Camara Municipal de Catalao,
indicando aquela mais adequada para a execuc5o dos servigos a serem contratados ou justificando
a impossibilidade de assim proceder;
3.I.6.1.  A  criterio  da  CONTRATANTE,  a  mesma  podefa  apresentar  outras  cotap6es  a  serem
inclusas  juntas  ds  realizadas  pela  CONTRATADA,  visando  ampliar  o  ndmero  de  propostas
altemativas;
3.1.7.  Apresentar,  ate  o  dia  15  (quinze)  de  cada  mss,  uma  relapao  das  despesas  previamente
aprovadas, correspondentes ao mss anterior, na qunl serao incluidas as dos meses anteriores, ate
encao nao liquidadas;
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3.I.8.  Responsabilizar-se por quaisquer Onus decorrentes de omiss6es ou erros na elaborapao do
or9anento e listagem dos servigos executados por terceiros, e que venham a implicar em aumento
das despesas ou perda dos descontos;
3.1.9. Guardar sigilo sobre todos os assuntos que, em decoITencia dos servigos que deve executar,
lhe forem confiados;
3.1.10.  Responder por  qualquer  a9ao judicial  movida por terceiros  com  base  na  legislapao  de
protegao a propriedade intelectual, direitos de propriedade e/ou direitos autorais, relacionados com
os servi9os objeto do presente contrato;
3.1.11.   Operar   como   uma   organizapao   completa   e   independente,   fomecendo   servieos   de
comprovada qualidade e mao-de-obra necessalia especializada;
3.1.12.  Cumprir durante a execugao dos servigos contratados, todas as Leis e posturas Federais,
Estaduais e Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a dnica responsavel por prejuizos decorrentes
a que houver dado causa;
3.1.13.  Responsabilizar-se  por  recolhimentos  indevidos  ou  pela  omissfro  total  ou  parcial  mos
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos contratados;
3.1.14.  Manter, por escrito, todos os entendimentos sobre os servigos com a CONTRATANTE,
ressalvados  os  verbais  determinados  pela  urg6ncia,  que  deverao,  todavia,  ser  confirmados  por
escrito, dentro de dois dias dteis;
3.1.15.   Respousabilizar-se   integralmente   pelos   danos   causados,   direta   ou   indiretamente,   a
CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrencia da prestagao dos servicos, objeto deste Contrato;
3.1.16.  Utilizar  as  ideias  concebidas  em  fungao  deste  compromisso  e  executa-las  somente  em
propaganda autorizada pela CONTRATANTE;
3.1.17.  Elaborar o planos das midias  dos veiculos  de comunicagao  de  acordo com as tabelas  de
pregos vigentes, submetendo-se a devida aprovapao;
3 . I .18. Responsabilizar-se pelo pagamento dos servigos especializados prestados por terceiros, nao
cabendo    a    CONTRATANTE    qunlquer    obrigapao    sobre    os    pagamentos    devidos    pela
CONTRATADA a terceiros uma vez recebidos, previamente, da CONTRATANTE, os respectivos
valores;
3.1.19. Entregar os servigos solicitados, indicados na ordem de fomecimento (enviadas via e-mail,
fac-simile ou expressa), ao fiscal designado pela Camara Municipal de Vereadores de Catalao;
3.1.20.  Fomecer os  materiais  ou  servigos,  a  medida da necessidade  da  CONTRATANTE,  mos
prazos estabelecidos, de acordo com a Ordem de fomecimento, enviada via fac-simile, e-mail ou
protocolar no 6rgao da CONTRATANTE que o requisitou;
3.1.21. Comunicar por escrito a CONTRATANTE, toda e qualquer anormalidade relacionada com
os servigos, no prazo de 24 (vinte e quntro) horas, contados da ocorrencia;
3 .1.22. Cumprir os seguintes prazos na execugao dos servicos:
a) 10 (dez) dias para entrega de Criapao de campanhas e 3 (tr6s) dias para criapao de peeas avulsas;
b) 5 (cinco) dias para entrega de orgamentos de Prodngao;
c) 2 (dois) dias para entrega de planilha de Veiculapao de pegas avulsas;
d) 15 (quinze) dias para planejamento de midia de calnpanha;
3. I .22.1. Os prazos dos servigos nao previstos neste item serao definidos de comurn acordo entre
as partes, em consonancia com os prazos praticados no mercado.
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4.1.  Constituem  obrigap6es  da  CONTRATANTE,  dentre  outras  inerentes  ou  decomentes  deste
Contrato:
4.1.1. Solicitar o fomecimento dos produtos/ servicos constantes no objeto deste contrato mediante
a expedigfo de autorizapao;
4.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessarios, para a perfeha execugao dos
servigos;
4. I .3. Pemitir acesso dos empregados e representantes da CONTRATADA as suas dependencias
para promover reuni6es  com os  interlocutores responsaveis pela gestao  da comunicapao e para
entrega de servicos e produtos;
4.I.4.  Comunicar  a  CONTRATADA  qualquer  irregularidade  constatada  no  fomecimento  e/ou
solicitar a troca dos produtos/servicos que nao atenderem as especificap5es contratadas;
4. I .5. Dar o recebimento dos servigos e materials, mediante pessoa capacitada
4. I .6. Efetuar o pagamento dos serviqos e materiais objeto deste contrato.

5.1. Durante a vigencia deste contrato, a execngao do objeto sera acompanhada e fiscalizada pela
Diretoria de Comunicapao da Camara Municipal de Vereadores de Catalao ou por representantes
da CONTRATANTE, devidanente designados.
5.2. A CONTRATADA deve manter o preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo
de vigencia deste contrato.
5.3. A atestapao de conformidade dos servicos e produtos cabera aos interlocutores designados pela
CONTRATANTE.
5.4. A Contratante realizafa, a qualquer tempo, avaliapao da qualidade do atendimento, do nivel
tecnico  dos  trabalhos  e  dos  resultados  concretos  dos  esforcos  de  comunicapao  propostos  pela
Contratada,  da  diversidade  de  servicos  prestados  e  beneficios  advindos  da  politica  de  pre9os
praticada.
5.5. A avaliapao sera considerada pela Contratante para:
a) fins de solicitapao de melhoria na qualidade dos servicos prestados pela Contratada.
b) decidir sobre a conveniencia de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o contrato a ser firmado.
c) fomecer, quando for solicitado, declarae5es sobre o desempenho da Contratada como prova de
capacitapao techica em licitap6es.

\L vAnoR D
6.1. A previsao onganentaria para execucao dos servicos objeto deste contrato e R$  600.000,00
(seiscentos nil reais) no m&ximo para custear todas as despesa com a execugao do contrato.
6.2. 0 valor contratado 6 meramente estimativo, nao cabendo a CONTRATADA qualquer direito
a integrali2acao, pois, a CONTRATANTE, se reserva o direito de, a seu exclusivo criterio, utilizar
ou nao a totalidade da verba prevista.

7.1 Conforme proposta apresentada no transcorrer do processo licitat6rio, a CONTRATADA sera
remunerada da seguinte forma;
7.1. I . Para os servigos que serao executados pelo pessoal e/ou com recursos pr6prios da Agencia
(custos intemos, sem envolvimento de terceiros), a mesma sera remunerada de acordo com a Tabela

Rua Nicolau Abrdo,175 -Centro -CEP: 75.701-970 -Catalao -Goids.
Pagina: 4

C,



Podel Legislativo.
Camera Municipal de Catalao

Estado de Gol4s

Referencial de Pregos em vigencia, do Sindicato das Agencias de Propaganda do Estado de Goids,
considerando sobre os referidos valores o desconto de 50% (cinquenta por cento).
7.1.2. Honorarios de 5  % (cinco por cento), incidentes sobre os precos de servigos de terceiros
especializados referentes ao planejanento e a execapao de pegas, campanhas ou apao publicitaria,
pertinentes a execugao do contrato;
7.1.3.  Honorarios especiais de 5  % (cinco por cento), incidentes sobre os pre9os de servigos de
terceiros cobrados da Cinara Municipal de Vereadores de Catalao, quando a responsabilidade da
CONTRATADA limitar-se exclusivamente a contratap5o ou pagamento do servigo ou suprimento
sobre o valor respectivo.
7.1.4. Comissao de veiculapao referente ao desconto de Agencia, conespondente a 20% (vinte por
cento) sobre os custos de veiculapao, observado o "Sistema Progressivo de Servigos/Beneficios"
instituido  pelas Normas  Padrao  da  Atividade  Publicitdria,  por  meio  do  Decreto  no  57.690/66,
alterado pelo Decreto no 4.563, de 31  de dezembro de 2002.

:;'Lao:ssd:r:9a::I::Sit:eprv=£°asprpersee¥ts:;Son:#op7;:ckE:d;:::o:::jou=fabda°sse::6;ng£°czeesGe:iseds;
Pregos -Disponibilidade Intema (IGP-DI), da Fundapfro Gethlio Vargas.

8.3 . Os recursos para execugfro do contrato estao assegurados e previstos no oxpamento do exercicio
de 2023 nas seguintes dotap6es:  02.01.01.031.1001.4.001.3 .3 .90.39.

•t ,.-,                  ':.             I                ''        '            '..                    .'l,.'--':T..-'-'

9.1. A remunerapao da agencia contratada far-se-a de acordo com o que disp6e a Lei N°. 4.680, de
junho de 1965, e demais diplomas legais em vigor, observando-se os parametros seguintes:
9.2.  Os  layouts  reprovados  nao  serao  cobrados  pela  CONTRATADA  nao  serao  pagos,  ainda,
layouts solicitados e aprovados e que venham a ser cancelados durante o processo de produ9ao e/ou
veiculapao.
9.3.   Quaisquer  descontos  especiais  resultantes  de  negociap6es,   alem  dos  descontos  normais
previstos   em   tabela   que   venham   a   ser   concedidos   pelos   veiculos   ou   fomecedores,   serao
integralmente transferidos para a CONTRATANTE.
9.4. As despesas decorrentes da execugao contratunl serao pagas da seguinte foma:
9.4.1. As despesas pr6prias da contratada e de fomecedores serao pagas a contratada as despesas
com  a execugao  do  contrato  no  tocante  aos  custos  intemos  da agencia,  servigos  e  suprimentos
extemos, honorarios e comissfo de veiculapao proveniente do desconto concedido pelo veiculo de
comunicapao, ap6s o aceite dos servigos executados;
9.4.2.  As  despesas  relativas  a veiculagao  da publicidade  serao  pagas  diretamente ao  veiculo de
comunicagao, ap6s o aceite dos servicos executados.
9.4.3.  Os documentos que comprovam a execugao dos servigos, acompanhados dos documentos
fiscais habeis  emitidos pelos  Fomecedores  e Veiculos  em none  da Camara,  serao  entregues  a
Camara Municipal de Vereadores de Catalao, para que  se manifeste sobre o aceite no prazo de
cinco dias uteis a contar da data de protocolo.
9.4.4. Os paganentos serao efetuados no prazo de ate 15 (quinze) dias a contar da data do aceite,
salvo quarto aos servi9os prestados pelos ve{culos de comunicapao, que deverao ser pagos em ate
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10 (dez) dias a contar da data do aceite.
9.5. Ao realizar os pagamentos das despesas, a Camara Municipal de Vereadores de Catalao fard
as reteng5es de tributos previstas na legislapao.
9.6. Os documentos de cobranga (notas fiscais, faturas), deverao conter:
a) ninero do contrato;
b) local e descrigao detalhada dos servicos executados de prestapao dos servigos;
c) data do vencimento;
d)  informag6es para o  pagamento:  carteira,  documento  de  cr6dito,  dep6sito bancdrio,  cobranga
bancala, etc.
9.7. As compensap6es financeiras contratuais, por eventuais atrasos mos paganentos, poderao ser
aplicadas, desde que nao contrarie a legislapao.
9.8.  Caso  ocorra  atraso  na  apresentapao  dos  documentos  de  cobranga,  o  prazo  de  pagamento
comecafa  a  contar  apenas  ap6s  a  entrega  dos  documentos,  sem  que  caiba  qualquer  reajuste
adicional.
9.9.   Havendo   erro   no   documento   de   cobranca   ou  recusa  na  aceitagao   dos   servieos,   pela
CONTRATANTE,   o   mesmo   sera   devolvido   e   o   pagamento   sera   sustado   para   que   a
CONTRATADA  tome  as  providencias  necessirias,  passando  o  prazo  para  o  pagamento  a  ser
contado da data de protocolo da reapresentapao.

10.1. 0 presente Contrato vigorafa a partir da data de sua assinatura, permanecendo vigente ate o
cumprimento das obrigap6es das partes.
10.2. 0 prazo de execngao e vigencia dos servigos sera de  12 (dose) meses a iniciar-se na data da
assinatura do contrato.
10.3. 0 presente contrato podefa sofrer alterap6es na forma estabelecida na Segao Ill -Da Alterapao
dos Contratos -Capitulo Ill, da Lei N°. 8.666/93.

11.1. A inexecapao total ou parcial do contrato ensej at os procedimentos e consequencias previstas
na Secao V -Da Inexecugao e da Rescisao dos Contratos -Capitulo Ill, da Lei N°. 8.666/93.
11.2.  Estat  sujeita  a  aplicapao  de  san96es  administrativas,  mediante  processo  em  que  sera
garantido o direito previo da citapao e da ampla defesa, a licitante que:
a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, n5o celebrar o contrato.
b) deixar de entregar a documentapao exigida para a licitapao;
c) apresentar documentapao falsa;
d) ensejar o retardamento da execngao do certame;
e) nao mantiver a proposta, durante o prazo de sua validade;
f) falhar ou fraudar na execngao do objeto;
g) comportar-se de modo inid6neo;
h) cometer fraude fiscal.
11.3.  A  recusa  em  assinar  o  iustrunento  de  contrato  caracteriza  desistencia  da  presta9ao  dos
servicos e sujeitara a adjudicatata ao pagalnento de multa conforme o neste edital.
11.4. Pela pratica das condutas descritas nesta segao, a Camara Municipal de Vereadores de Catalfo
podefa aplicar as seguintes sang6es, garantida pievia e ampla defesa:
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a) adverfencia;
b) paganento de multa;
c) suspensao temporata do direito de participar de licitag6es e impedimento de contratar com a
Camara Municipal de Vereadores de Catalao pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
d)  declarapao  de  inidoneidade  para licitar  ou contratar com  a Admihistrapao  Pdblica enquanto
perdurarem os motivos da punigao ou ate que seja promovida a reabilitapao pela Camara Municipal
de Vereadores de Catalao.

-DAS ESGE
12.1. No relacionamento entre as partes, serao observadas, ainda, as seguintes condig6es:
12.1.1.  Os  entendimentos  efetuados  serao  documentados  atrav6s  de  relat6rios  de  visita,  que
relacionard as solicitap6es da CONTRATANTE, as indicap6es da CONTRATADA,  os servicos
apresentados, alterac6es, modificap5es eventuais, aprovapao de trabalhos apresentados, bern como
citapao dos respectivos ongamentos.
12.1.2.  Toda  veiculapao  aprovada  pela  CONTRATANTE  e  autorizada  pela  CONTRATADA
somente podefa ser cancelada de comum acordo com o veiculo e atendidas as normas deste.
12.1.3 . Os descontos especiais de negociapao, alem dos descontos normais previstos em tabela, que
venham  a  ser  concedidos  por  terceiros,  ou  pelo  veiculo  de  divulgagao,  serao  integralmente
transferidos a CONTRATANTE.
12.2.  As  peqas  criadas  pela  CONTRATADA  poderao  ser,   a  crit6rio   da  CONTRATANTE,
reutilizadas, nao cabendo, no caso, nenhum acr6scimo ou pagamento adicional, a CONTRATADA,
exceto   no   que   tange   a   direitos   de   terceiros   relativos   a   essas   pegas,   cujas   obrigap6es   a
CONTRATANTE assumira total responsabilidade.
12.3. 0 material e as ideias utilizadas na publicidade, ben como os direitos autorais patrimoniais
relativos,   aqui   compreendidos   o   de   usar   e   dispor   desses,   pertencerao   exclusivamente   a
CONTRATANTE, independentemente de qualquer remuneragao especial ou adicional, valendo a
presente clausula como cessao defihitiva desses direitos, vedada sua reprodu9ao ou imitapao, pela
CONTRATADA, quer durante a vigencia deste contrato, quer ap6s o seu termino ressalvados os
direitos de terceiros.
12.4.    Nao   valeri    como    precedente,    novapao    ou   ren`incia    dos    direitos    assegurados    a
CONTRATANTE   pela   Lei   ou   pelo   presente   Contrato,   a   tolerancia   quanto   a   eventuais
descumprimentos ou infrap5es da CONTRATADA relativa as condig6es ora estabelecidas.
12.5. Os casos e situap6es omissos serao resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposig6es
da Lei 8.666/93 e demais alterag6es posteriores.

13.1. Fica eleito o foro  da Comarca de Catalao -GO, para dirimir quaisquer ddvidas ou litigios
decorrentes da execucfo do presente contrato, com expressa rendncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrurnento, em 3 (tres) vias de
igual teor e foma, para que possa produzir os devidos efeitos legais.

Catalao -GO ,13 de marco de 2023.

A
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CARARA§ CIPAL DE CATALAO
}ERT0 DA SILVA
rE DA CAMARA

CNPJ 12.860.313/0001-07
MARcONI NUNEs MACEDO -REPRESEr`ITANTE

CONTRATADA
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