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Processo Administrativo n° 001.070222/2022
TOMADA DE PREÇOS N.o 01/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:14/03/2022
HORÁRIO: 08:00 HORAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N.o 141/22, QUE ENTRE SI ÇELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-
MA E A EMPRESA ALS PAIVA EIRELI-ME,
PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

do ano de 2022, de um lado a PREFEITURAAo(s) 17 dias do mês de março , ^
MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA, CNP3 n.» 05.277.173/0001-75, localizada na
Avenida Domingos Sertão, H° 1000, Bairro São José, CEP: 65.870-000, PASTOS BONS -
MA neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. Paulo Emilio
Alves Ribeiro, , CPF: 269.662.553-00, brasileiro, casado, residente
município de Pastos Bons-MA doravante denominado simplesmente de ̂ O^^TANTE,
e do oStro lado da empresa ALS PAIVA EIRELI-ME, CNPJ n.o 23.623.110/0001-05, com
sede na TV. Rotary Club, n^ 555, Bairro São Benedito, Cep: 65.400-000 Co^io - MA^
neste ato representa peio Sr. Antônio Leandro Sousa Paiva, portador do CPF/n.
628.000.603-44, doravante denominada simplesmente de
vista 0 que consta no Processo Administrativo n® 001.070222/2022, e P^o^posta
apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente f ̂ranscnçao, na
parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente
CONTRaÍo ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS NO 141/2022, regido pela Lei n.o
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condiçoes seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB3ETQ

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de aiveíno
e veiculação em rádio, web e outros serviços para divulgaçao das aÇoes ̂ o governomuniciparafim de atender as necessidade da ̂ ^jninistraçao Publica de

de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital ™ADA
DE PREÇOS no 01/2022, que, com seus anexos integram este instrumento,■mL^ndLte de transcrição, para todos os fi ns e efeitos °  'n o
está consubstanciando no procedimento licitatorio realizado na forma da Lei .
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TQm

contrato é de R$154.002,00 (cento e cinquenta e quatro mil e dois
até 30 dias, após a prestação dos serviços pela CONTRATADA

MA,

O valor do presente
reais) a ser pago em

avenida domingos sertão N^1 000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA CEP. 65 870-000cp)Dastosbonsma@9maj.lCQm.00

|_Q Assinado de forma
digital por PAULO

EMÍLIO ALVES emilioalves
RIBEIRO:2696
6255300

RIBEIRO:269662553
Dados: 2022.03.17
09:33:07 -03W
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acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE,
conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do
certame;

VIr. Unit VJr- Totalund QuantDescrição dos ServiçosItem

Elaboração de Piano Estratégico de ComunicaçâoMções M^dia e
Marketing com monitoria de sua execução

R$ 5 590,00R$ 559.00UND 101

R$ 4 890.00RS 489,00UND 10Criação e produção de revista impressa2r

í R$6 490.00RS 649.0QUND 10G^itáo de Mídias sociais, impuisionameníos e monitoramento

Criação e produção de peças informativas, institucionais para rridias
sócias íDESIGN)

J 3
v

l R$ 2 070,00R$ 69,00UND 304

R$ 33.975,00R$ 679,50UND 50Captação, produção e edição de videos para Web/Redes socias5

Criação e produção de spots educativos para râdio carro de som e
web e vinhetas

RS 2 450.00RS 49,00UNO 506

R$ 1.365,00RS 45.50UND 30Veicuiaçâo de spots em rádio 30’7

R$ 17 250.00R$ 34,50600horaVeicuiaçâo de chamadas em carro de som
RS 19 170,00R$319,60UND 60Veicutaçâo de editorial em portais de noticias9

R$7 595,00RS 759.50UND 10Criação e Produção de documentários Institucionais10

R$ 7-695,00R$ 759,50UNO 10Criação e produção de jingies11

R$ 9 592.00RS 1 199.008UNDTransmissão ao vivo de comunicação da gestão e seus secretários12

R$ 35.970.00R$ 1.199,0030UNDVeicuiaçâo de editorial em porta» de noticias13

R$ 154.002.00TOTAL

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente
incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CQWTRâTAfíA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

a) O prazo de entrega dos materiais será Imediato, devendo ser atendido 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, contados a partir do recebimento da
Nota de Pedido/Empenho ou Ordem de Fornecimento;

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;

t
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e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e
Termo de Referencia;

f) Assumir totai responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando
da execução do Contrato;

g) Substituir eventuais produtos que esteiam com validade vencida e/ou que não
estejam em conformidade com o termo de referência  e proposta de preços, com as
mesmas especificações;

h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

}) Responsabilizar-se peSas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PA CONTRATANTE

Para garantir o fiei cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se
compromete a:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas no Edital;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que  a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Edital;

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no Contrato;

Assinado de forma

digital por PAULO
PAULO EMÍLIO ALVES EMILIO ALVES
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g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência cie eventuais imperfeições no curso
de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA - PO PRAZO PE VKÍÊNÇIA PQ ÇQHTRálO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da
assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário
atendimento total do material cotado limitando-se os serviços pelo prazo de 11 meses,
consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSUU£ SEXTA- CQNCIÇQES.01.PAGA.WJNTO

0 pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o
fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em aue deverão ser discriminados os números
das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretar??; Municipal de Administração conforme
as solicitações e entrego dos produtos.

E EMPENHOCLÁUSULA SÉTIMA - PA

decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios doAs despesas
município da seguinte dotação orçamentária;

04.122,0020.2005.0000 - Manut Func da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALlDAC>fcl>

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela
do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0 66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20 /o
(vinte por cento) do valor do Contrato,

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das muitas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE
poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla
defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parda! do Contrato:

PAULO

EMÍLIO ALVES

RIBEIRO:2696
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Assinado de forma
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a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de
PASTOS BONS-MA pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a
CONTP.ATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE
propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição,

PARÁGOA'=0 QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções
administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou ent^^egar os
e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições prevista? neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias
consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou
cobrado di-^etamente da CONTP.ATAD.A, amiaávei ou judicialmente.

PARÂGRA^^O SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar oa execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração., pelo prazo de até 05 (cinco) anos. enquanto perdurarem os motivos
determinantes

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA - PA RESCIgáS

materiais em desconformidade com o especificado

ate quepunicaoda e
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A  inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em I ei ou regulamento,

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do
presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos
termos do art. 79, do mesmo diploma legai

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do p''esente Contrato poderá ser determinada
por ato unilateral e escrito da CONTratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei n.o 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e
fundar.entoda d? autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenho das
partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação,
desde aue haia conven*ênda oara a CONTRATANTE,

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão
unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação
judiciai, nos seguintes rasos;
a) Dara atonde- o interesse ,
Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. desde^que seja efetuado o
pagamento do produto efeti'/amente entregue até a data da rescisão;
b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base
contratual;

c) transferência do objeto deste Contrato a
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem
designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do
objeto: ^ ^
e) cometimento ''eiterado de falhas causadas na ent-ega do objeto.

e conveniência aaministrativa, mediante comunicação à

terceiros, no todo ou em parte, sem

CLÁUSULA PECIMA - PO^_AÇRÉS.ÇlM.aS *a!3UHH4SSÕIS

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas cond'cões contratuais os acréscimos
ou supressões que se fazem necessários, de até -?.5% (vinte e cinco por cento) do valor
iniciai atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONPlCÕgS PEJNTRPgA g REÇRBfMeNIQ

O prazo de entrega dos materiais será Imediato, devendo ser atendido 24 (vinte e
quatro) horas nor dia, 07 (sete) dias por semana, contados a partir do recebimento da
Nota de Pedido/Empenho ou Ordem de Fornecimento.

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de
Assistêrca Scfisl .'ou em local detG'mhortc pela mesma e também ao portador de

PAULO
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"ordem de fornecimento", conforme o caso e solicitações, todos os locais estabelecidos
nesta cidade de PASTOS BONS/ MA, acompar^hada das respectivas notas fiscais.

Qualquer desconformidade dos produtos/servtços deverá ser sanado de imediato sob
pena de incidir nas penalidades por descumpr.níento total do contrato, ficando o custo
do transporte por conta da empresa contratada.

Se, aoós o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em
desacordo com a prooosta, com defeito, fca da especificação ou incompletos, após a
notificação por escrito à contratada serão interromoidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até cue sanada a sifjcçâo.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que
será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura
do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatu-a

O recebimento provisório ou definitivo não exciui  a responsabilidade civil pela solidez e
segurar^ça do ser^.^iço, nem ético-profissional pe!a perfeita entrega do objeto pactuado,
dentro dos iimites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

No ato da entrega das mercadorias, de posse da Nota de Empenho/Ordem de
Fornecimento, o ' recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISORIO através da
assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a
conferência do prodi.ito entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o
total dos mesmos,

Se, apos 0 recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em
desacorde com a proposta, cem defeito, fere da especificação ou incompletos, após a
notificação por escrito à contratada serão interrompidor, os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que
será realizado exclusivamente pelo recebeooi, através da aposição, data e assinatura
do carin^bo de "Atesto" na Nota Fiscal,/Fatura

F

\

O recebimento provisório ou definitivo não exciui  a responsabilidade civil pela solidez e
étíco-profissiona! pela perfeita entrega do objeto pactuado,segurança do serviço, nem

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou oor este instrumento.

ATUAUZACAQ FINANCEIRA.CJLAUSyj A mãm.. -.MÍâ.UN DA jr.
aMPENMCtejFiM!iÊimsjiDi§-c^^^^

ATUAI.I2AÇÃO FINANCEIRA
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No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA,
0 valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo
se referia até a data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao
Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(i + IPCÂ/100) N/30-1] X VP, onde:
AF = atualização financeira-
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com
vigência e partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao pnncipal rrais o '•eajuste,

COMPENSAÇÕES binAMCRIRAS E DESCONTOS

de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ^ser
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a
data ao efetivo pagamento, oelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCAÂOO) N/3Ó-1] X VP, onde;
AF - fimiceTa'
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com
viqência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre e data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paqa, igual ao prindpa! mais o reajuste.

No caso

CUUSUIA PÉCWA TERCEmAJSm ÇQNTRálQ

A CONTRATANTE designa^-á um FISCAl L)E CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS,
conforme o caso, o quaí pro.moverá o eccmoanhamento do fornecimento dos produtos
e a fiscalização do contrato, scb os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em
registro próprio as fainas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por da nesma, conforme 'oc-oo III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2°
da Lei 8,666/93.

Aplicam-se, subsidianamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n° 8,666/93,
oue veisa sobre Inexecucao e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a
Administração Pública

Ficam ressalvarias as demais sanções Bdrninistmtivas aplicáveis aos Contratos
Administmitivcs, conforme disciplinam aos arts, 86, 87 e 88 da Lei n® 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PA.,ALJJMgÃO. f,aMIg.êXÍLêJL

Este contrato poce ser alterado nos casos previsíos no a t. 65 da Lei Federal n® 8.666,
PAULO Assinado de forma
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de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas justificativas.

CUUSÜLA^ PlClMA QUINTA - DA SySCONTRAgÃQ. CES$Ãp Qü
SFERÈNOA DOS DIREITOS E OgRI t54CQES_€ INTRAIUAIS

A COrrmATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente 0 objeto deste
Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no tcdo ou om parte, sob pena de imediata
rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

QMsj*JksÈí:im.mmc. m. nmmimhQ

A CONIRaIAOA tera que manter durante 3 execuçán cn Contrato, em compatibilidade
com as obriqações por e'a assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na lidtacão

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PAS ÇQM.yN|£á^S

Qualquer comunicacão entre as partes a resneito do presente Contrato, só produzirá
eteitcí lecoís :>e pro.:essaca oor escrita rnecUicce o^otocoio ou outro meio de registro,
que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

0 extrato ü.o vlonttítf será puDíc^n: pesa CO^jTRAJANTE na imprensa oficial,
cnsa' da Lei Federal 8.666/1993,obedecendo ao dísnosto no art. 61,.

sendo a oublicação condição índisoensáve! à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA, A - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos a luz aa ueí tí.óô6/93 e dos princípios gerais de
direTo

eiÁUSyM VJGEáiMA OA VJJN£Ul,ArAQ PÜ CONTRAIfí

O presente rmtr.i*'o vmci'!a-se ao Prottsso do "^OMADA DE PREÇOS N° 01/2022 e à
proDosta vencedora, conforme exposto no inciso X! do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA FJJMEIBAjlPA OVIL

A CONlRAfADA respondera por perdas e oanos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceírns, razão ação ou omissão, dolos.a oti culposa, da CONTRATADA ou de seus

Assinado de formaPAULO EMÍLIO

ALVES
digital por PAULO
EMÍLIO ALVES

RIBEIRO:269662 «J8EIRO;26966255300

55300
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prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que
estiver sujeita.

OÁy SyLA_yjGJ51M AJSiÇiJJ^ RC

Rca eleito o foro da Cidade de PASTOS tv <f>. i-MA - HA. com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seia, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
oriundos da evecução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
«-t-umentc em 02 (âv^:' '-as de igual teor, que, depois de lido elavrad'. 0 rresen'-?

achado conforme, e assinado pela Contratade o pelas testemunhas abaixo nomeadas.

PASTOS BONS-MA (MA), 17 de março de 2022.
Assinado de forma digital por PAULO EMÍLIO
ALVES RIBEIRO:26966255300
Dados: 2022.03.17 09:36:53 •0300'

PAULO EMÍLIO ALVES
RIBEIRO:26966255300
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