
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secrdaria Mu nicipal de Assuntos Jurídicos 

TERMO DE CONTRATO Nº O 5 5 12020 

Processo Administrativo: PMC.20 ! 8.0002 9322-22 

Interessado: Secre ·arid Mun1c1pcit de ('.)r : 1nicaç~o 

Modalidade: Conc(m ênci ci n° l::i /20J ~ 

O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, inscrito no CNPJ sob o nº 51.885.242/ 0001-40, 

com sede na Avenida Anchieta, n.º 200, Centro, CEP: 13.015-904, Campinas, Estado de São Paulo, 

devidamente represenlado, doravante denorninado CONTRATANTE e a empresa E3 COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA., inscrita no C PJ sub o nº 04.956 .954/0001-23, doravante denominada 

CONTRATADA, acordam firmar o presente instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo 

Admin istrativo em epígrafe, o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento 

como se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes às cond ições estabelecidas nas segu intes cláusulas: 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 . A presente licitação tern por objeto a co11tratação, sob demanda, de serviços de publicidade e atividades 

complementares (serviços est)ecial1zados de que trata o art. 2°, parágrafo 1° e seus incisos I, II e III da Lei 

12.232/ 2010), a serem prestados por intermédio de agência de propaganda, para atendimento às 

necessidades de comunicação do Mur1 icípio de Campinas, conforme cond ições estabelecidas no Anexo II -

Projeto Básico e no Anexo Ill - Mmut<i tie Tt:r rnu de Crn 1lrato. 

1.1.1. Considera-se serviços de publicidade o con)unto de atividades realizadas integradamente que 

tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 

interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a dist ribuição de publicidade aos 

veículos e dernílis meios de cli\·ulgaç?io, com o obJetivo de promover a difusão de ideias ou informar 

u púb!1co r:'.m <J1.~ 1 Ji, de Cirn1·clu C'Jlli o art . 2°, ccipul, ela Lei 12.232/ 2010. 

1.1.2. As atividades complt:11 :enlares de 4ue trata o artigo 2°, § l 0 e incisos 1, II e III da Lei 

12.232/20 10 consistem ern: 

a) pla11eiarnenlu e ex~~cuçâo de pesc1ui~as e cJe outros instrumentos de aval iação e de 

yeraçao c1e :::ortt1ecime1;t0 sobre u 111•::rcudo, o publico-a lvo, os meios de divulgação nos 

quais se1-ãu difundidas els pt:ças ~ ações pub l1utà r-1as ou sobre os resultados das campanhas 

realizadas; 

e) produção e execução técrnca das peças e projetos publicitários errados ; 
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c) criação e desenvolvimento ele forrnas inovadoras de comunicação publicitária, em 

consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das 

ações publicitárias. 

SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de R$ 16.143.643,24 

(dezesseis milhões, cento e quêlrenta e três mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro 

centavos), assim distribuídos: 

a) Serviços internos da agência: R$ 2.017 .961,05 (dois milhões, dezessete mil novecentos e 

sessenta e urn reais e cinco centavos); 

b) Serviços pertinentes às atividades complementares (serviços especializados): R$ 

4.137 .366,21 (quatro milhões, cento e trinta e sete mil trezentos e sessenta e seis reais e 

vinte e um centavos); 

c) Serviços pertinentes à veiculação: R$ 9.988.315,98 (nove milhões, novecentos e oitenta e 

oi to mil trezentos e quinze rea is e noventa e oito centavos). 

2.1.1. A Contratante se reserva o di reito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba 

prevista. 

2.1.2 . O valor dos serviços será orçado pela Contratada, em cada caso, em função dos custos 

respectivos, obedecendo rigorosamente, sob pena de responsabilidade, os preços do mercado e 

deverão ser submetidos à Secretaria Municipal de Comunicação, que decidirá quanto a sua 

aprovação no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

2.2. Pelos serviços prestados, a Contratada será remunerada da segu inte forma: 

a) Percentual de desconto sobre custos internos calculados a partir do desconto em 

percentual oferecido à CONTRATANTE, sobre os preços previstos na tabela do SINAPRO -

Sind icato das Agências de Propaganda de São Pau lo: 73% 

a. l ) A tabela que servirá de base para os custos do presente Contrato somente 

poderá vanar em periodicidade determinada pelo Sindicato das Agências de 

Propaganda do Est<:ldo de São Paulo - SINAPRO. 
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b) Percentual de honorários sobre os custos de serviços e suprimentos orçados junto aos 

fornecedores especial izados, cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de 

agência concedido pelos veícu los de divulgação: 2%. 

c) Percentual de honorários quando a responsabilidade da agência limitar-se exclusivamente 

à contratação ou pagamento de serviços ou suprimentos, orçados juntos aos fornecedores 

especial izados: 2%. 

2.2.1. É nula de pleno dire ito qualquer redução dos percentuais de desconto apresentados. 

2.3. Além das remu11eraçôes previs tas no subitem 2.2 deste Contrato, a CONTRATADA fará jus ao desconto 

de agência fi xado pelo veícu lo sobre os preços estabelecidos em Tabela ou dos preços negociados de 

veiculação, prevalecendo sempre o menor dos dois, em conformidade com o art igo 11 da Lei Federal nº 

4.680/65, regulamentada pelo Decreto Federa l n° 57 .690/66 e alterada pelo Decreto Federal n° 4.563/ 2002. 

2.3. 1. Do desconto padrão de di rei to da CONTRATADA, este deverá repassar ao CONTRATANTE o 

percentual de 3% (três por cento), em consonância com o que estipula o Anexo B das Normas

Padrão do CENP, t razidos à regência da Administração Pública pelo Decreto Federal nº 4.563/ 2002. 

2.4. A CONTRATADA não fará jus a honorários ou a qualquer outra remuneração incidente sobre os preços 

dos serviços especializados prestados por Fornecedores referentes à produção e à execução técnica de peça 

e ou material cu)a d1stnbu1ção proporcione a ela o desconto de agência concedido pelos veículos de 

divu lgação (item "c" do subilem 3. 11 das Normas-Padrão do CENP). 

2. 5. O valor defin ido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais e os tributos eventualmente devidos, 

bem como as demais despesas diretas e ind iretas, inclusive de transporte, de modo a const itu ir a única 

contraprestação pela execução dos serviços, objeto deste Contrato. 

TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINA NCEIRO 

3.1. Os percentuais con tratados serão fixos e rrreajustáveis . 

') ") 
..) .L... a hipótese de sobrevirem fatos 1mprev1síve1s o previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou imped1t1vos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortu ito, ou 

fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa 

remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a ma utenção do equilíbrio econômico 
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financeiro inicia l do contrato . 

3.2. l. Em caso de revisão contratual, o termo in ioal do período de correção monetária ou reajuste, 

ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. 

3. 2.2. Em caso de reequilíbrio econôm ico-financeiro do contrato, a data de concessão do reequilíbrio 

será aquela da apresentação do pedido pela CONTRATADA. 

3.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão 

nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

3.4. a l11pótese de solicilaçao de 1·ev isão de preço, deverá a CONTRATADA demonstrar a quebra do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de plani lha detalhada de custos e 

documentação correlata (iista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou 

matérias-primas), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente 

avençadas. 

3 .4. l. A eventual autorização da rev isão de preços será conced ida após anál ise técn ica do 

CONTRATANTE, porém contemplará as Ordens de Fornecimento ou Serviço emitidas a partir da data 

do protocolo do pedido no Protocolo Geral do CONTRATANTE. 

QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4 .. As despesas referentes ao presente Contrato roram previamente empenhadas e processadas por conta 

de verbo própria do orçamento vigente, codificadas no orçamento municipal sob os números abaixo 

tran scritos, con forme documento SEl nº 23 71078 do processo: 

291000 . 291 10.04 .131.2009 . 4188 .0000.339039 .001.100-000 . 

4.2. os exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, 

consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, ficando o Contratante obrigado a apresentar no início 

de cada exercício a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de 

Empenho complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária. 

QUINTA - DO PRAZO 

5.1. O presente contrato vigerá pelo prazo oe 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do presente 

\ l,.\ J - D.\J - lnl'hh:n~hi111i.1 °'l1.'ll1f!.d dt.' 1 \1 1 n1.1hi ~ l\ ~h, tk." \ 1. 1"::ih:" P:d.l\.Jt..1 J~1\ .k qu1t1b:1'-.- \ \1..:ntda :\ rn .. :lut:ta. 2lll1- Cc-ntn1 
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instrumento, podendo ser prorrogado nos termos legalmente previstos . 

5.2. As Ordens de Serviços Específicas deverão ser recebidas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, após a notificação do Município de Campinas, sob pena das sanções previstas na Cláusula 

Décima Sexta deste instrumento. 

SEXTA - DA GARANTIA DE ADIM PLEMENTO DO CONTRATO 

6.1. A Contratada apresenta garantia do ad implemento das condições aqui estabe lecidas no valor de R$ 

807.182,16 (oitocentos e sete mi l, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos ), calculado na base de 

5% (cinco por cento) do valor anual do Contrato, recolh ida na Secretaria Municipal de Finanças, devendo 

ser renovada anualmente, nos termos do item 19 do edital da Concorrência nº 13/20 18 .. 

6.2 . A garantia tota l será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato, para que o 

CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos experimentados. 

6.3. A CO TRATADA deverá manter a garantia contratual até o encerramento do Contrato. 

6.4. A garantia assegurará, inclusive, o pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de 

qua lquer natu reza, não honrados pela Contratante. 

6.5. Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada 

será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, protocolizado 

por intern1édio do Protocolo Geral a ser dirigido à Secretaria Gestora que deverá se manifestar quanto à 

execução contratual e encaminhar à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos . A liberação se dará 

mediante autorização do Secretário Municipal da unidade gestora, após parecer da Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos. 

SÉTIMA- DAS OB RIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

7 .1. Designar um profissional que seja responsável pelo relacionamento estratég ico com o CONTRATANTE, 

com autonomia para tomar decisões que impactem no bom andamento dos serviços. 

7. 2. I ntormar ao CONTRATANTE todos os aconteomentos inerentes às atividades objeto deste instrumento. 

7 .3. Comprovar, a qua lquer mumento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução dos 

- ----·-·---~----·----------------
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serv iços prestados. 

7.4. Cumpri r todas as exigências ao Pro1eto Básico - Anexo II do edital e deste Termo de Contrato. 

7 .5. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habil itação e qual ificação exigidas na lici tação. 

7. 6. Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 

CONTRATADA, independente de solicitação. 

7.7. Entregar para o CONTRATANTE por meio eletrônico, até o 10º dia do mês subsequente, relatório 

detalhado dos serviços executados o qual deverá conter, no mínimo, as datas das sol icitações dos serviços, 

descrição detalhada destes, números das Ordens de Serviços, valores (com destaque à remuneração da 

agência) e 1dentificaçãu ( os furnecedores subcon tratados. 

7.8. Responsabilizar-se por toda a coordenação e orientação técnica inerente ao implemento e à execução 

das rotinas previstas neste instrumento, devendo manter o padrão de qualidade dos serviços prestados e 

dos profissionais designados. 

7.9. Cumpri r todas obrigcções legais (principais e acessórias), federais, estaduais e municipais pertinentes e 

responsabil izar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa . 

7 .10. Cumprir a legislação trabalh ista com relação aos seus funcionários, e quando for o caso, com relação a 

Funcionários de terceiros contratados . 

7. 11. Responsabil1za1--se por recolh11 11enlus indevidos ou pela omissão total ou parcia l nos recol himentos de 

tribu tos que incidam ou venllarn a incidir sobre os serviços contratados. 

7. 12. Responder integralmente por todos os encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros, indenizações e 

outros dispêndios ocasionados pelo vínculo empregatício, com relação aos seus empregados que prestam 

serv iços para o CONTRATANTE, por consti uírem ônus exclusivos da CONTRATADA. Em decorrência, a 

CO TRATADA assum irá r,ironti'i rnente, de lorrna integral e sem quaisquer limitações, todas as 

responsabilidades, isentando o CONTRATA TE, expressa e inquestionavelmente, de qualquer litíg io ou 

despesa. 

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

de danos causados por cu lpa ou do lo de seus .:1 noregados, prepostos e/ ou contratados, bem como obrigar

se por quaisquer resp01 1sal)l lidades decorrei .Les 1e ações Judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força 

---·--------
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de lei, relacionadas com o cumprimento do presente instrumento. 

7.14. Responder civil e/ ou crimina lmente, por eventuais danos ou delitos causados por seus empregados, 

prepostos e/ou contratados ao CONTRATA TE ou a terceiros, devendo indenizar todos os preju ízos 

ocasionados. 

7.15. Reembolsar ao CONTRATA TE, caso seus empregados, prepostos e/ou contratados causem danos 

materiais ao seu patrimônio. 

7. 16. Em reclamações trabalhistas, eventualmente propostas por seus empregados, prepostos ou ex

funcionários envolvendo o CONTRATANTE, a CONTRATADA responsabi lizar-se-á pela defesa, inclusive por 

custos, despesas e honorários advocatícios, bem como pelo cumprimento das decisões judiciais, isentando 

ainda o CONTRATANTE de quaisquer responsabil idades e/ou ônus decorrentes direta ou indiretamente dos 

referidos processos judiciais. 

7.17. Responsabil izar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução dos serviços. 

7 .18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e/ou 

prepostos, quando nas dependências da CONTRATANTE, ou em qualquer outro local onde estejam 

prestando os serviços, devendo adotar as prov idências que, a respeito, exigir a legislação em vigor. 

7.19. Manter entendimento com o CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações na 

execução dos serviços. 

7.20. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços, 

mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada, para aprovação e 

implementação, sem ünus ad icionais para o CO TRATA TE. 

7.21. Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão de obra, transportes, hospedagem, 

equipamentos, máquinas, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, 

salários, custos diretos e indiretos, encargos sociais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, 

necessários à perfeita execução do objeto deste inslru1nento. 

7 .22. Real izar, com seus próprios recursos, todos os serviços relacionados ao objeto deste instrumento, de 

acordo com as especificações ora estipu ladas. 

7.23. Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 
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demora ou de sua omissão, na condição dos serviços de sua responsabilidade, ou por erro seu na execução 

dos serviços. 

7.24. A assinatura do contrato não implicará ao CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou 

ind ireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a CO TRATADA a manter o CONTRATANTE a salvo de 

qualquer li tíg io, assum indo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal 

alocado para o cumprimento do presente objeto. 

7. 25 . Manter comunicação frequente corn o CONTRATANTE, oferecendo-lhe informações acerca do 

andamento dos serviços e da evolução dos processos permitindo, assim, eventuais adequações e ajustes 

que se façam necessários. 

7.26 . Centralizar o comando da publicidade em Campinas/SP, onde deverá possuir instalação de estrutura 

operacional adequada, no caso da CONTRATADA ser sediada em outro Município. 

7 .26.1. Caso ela rião possua instalação de estrutura operacional em Campinas/SP, a CONTRATADA 

terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a part ir da assinatura deste termo de contrato para fazê-lo. 

7.26.2. A seu critério, a CONTRATADA poderá utilizar-se de sua matriz ou de suas filiai s em outras 

localidades, para serviços de criação e de produção ou outros complementares que venham a ser 

necessários, desde que garantidas as cond ições previamente acordadas 

7 .27. Ded icar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e 

transferir, integralmente, ao CONTRATANTE descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), 

bonifi cações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens. O desconto de antecipação 

de pagamento será igualmente transferido ao CONTRATANTE, caso este venha a sa ldar compromisso antes 

do prazo estipulado. 

7 .28 . Cumprir as determinações descritas no Projeto Básico - Anexo II do edita l, no que diz respeito aos 

dire itos autorais. 

7 .29 . Obter aprovação prévia do CONTRATANTE através da Ordem de Serviço emitida por esta, para 

assumir despesas re lacionadas aos seus custos internos, serviços complementa res e à veicu lação ou outra 

qualquer relacionada com este instrumento. 

7.30 . Produzir, após a respectiva aprovação do serviço pelo CONTRATANTE, cópias de filmes para TV, spots 

para rád io, j ingles, entre outros, inclusive em sistema profiss iona l sol icitado pelo CONTRATANTE, bem como, 

fotol ito e provas de fotol ito de peças para mídia e/ ou impressão. 
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7.31. Orientar e supervisionar a produção e a impressão das peças gráficas aprovadas pelo CONTRATANTE. 

7 .32. Os pagamentos a terceiros por serviços prestados, incluídos os de veiculação, serão efetuados, pela 

CONTRATADA, nos prazos e cond ições previamente aprovados pelo CONTRATANTE e expressos pelos 

fornecedores em seus documentos fisca is. 

7.33. Providenciar o cadastro prévio, junto ao CONTRATANTE, das empresas que eventualmente vierem a 

ser subcontratadas para o fornecimento de bens ou serviços especial izados, relacionados com as atividades 

complementares da execução do objeto desle instrumento, nos termos preceituados pelo artigo 2°, § 1° e 

artigo 14, todos da lei n° 12 .232, de 29 de abril de 20 10. 

7. 34. A empresa CONTRATADA deverá, durante o período de, no mínimo, 05 (cinco) anos após a extinção 

do con trato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publ icitárias 

produzidas, em atendimento ao art. 17º da lei 12.232 de 2010. 

7. 35 . A empresa CONTRATADA deverá s 1bstituir imediatamente qualquer empregado e/ ou preposto, 

notadamente quando verificada a fa lta de qual1ficaçao, zelo e/ou dedicação na execução das tarefas, ou 

outros comportamentos que µrejudiquem as atividades e resultados, objeto deste instrumento. 

7 .36. Obedecer ao que determina o parágrafo 1°, art. 37 da Constituição Federal que determina que a 

publ icidade dos atos, programas, obras, serv iços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

7.37. Utilizar os profissionais indicados para fi ns de comprovação da capacidade de atendimento (Proposta 

Técn ica que deu origem ao contrato) na elaboração dos serviços objeto deste, admitida sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou supenor, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE. 

7 .38. Em se tra tando de pessoa Jurídica sediada no Município de Cam pinas, apresentar, no prazo máximo de 

30 (tnnta) dias, a contar da assinatura do presente instrumento contratual, o comprovante de sua inscrição 

municipal (Documento de informação Cadastral - DlC), no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM da 

Secretaria Municipal de Finanças) do Município de Campinas. 

7.39. Em se tratando de pessoa jurídica não sediada no Municíp io de Campinas e prestadora de serviços a 

tomadores estabelecidos neste Município, efetuar, antes da emissão da Nota Fiscal, sua inscrição no CENE -

Cadastro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas, j unto à Prefeitura Municipal de 

Campinas, nos termos da I nstrução Normat iva DRM/ GP n° 001/2012, publicada no DOM de 03/07/2012, 
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exceto o Microempreendedor Individual (MEI) de que trata a Lei Complementar nº 123/2006. 

7.40. Não possuir administrador ou sócio com poder de di reção, com vínculo de parentesco com agente 

polít ico ou Vereador de Campinas, em cumprimento à vedação do art. 7° do Decreto Municipal nº 

17.437/ 11. 

7.41. Preferencialmente, cadastrar suas even tuais vagas ou recrutar mão de obra no Sistema Nacional de 

Emprego - SINE, através do Centro Público de Apoio ao Traba lhador - CPAT Campinas, localizado na 

Avenida Dr. Campos Salles, 11° 427 - Centro - Campinas/SP - CEP: 13.010-080 - Telefones (19) 2117-5 152 

e (19) 21 17-5177, e-mail: cpatcampinas@gma1l.com, priorizando a contratação dos trabalhadores inscritos 

no referido órgão. O atend imento no CPAT Campinas é de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h. 

OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

8.1. Comunicar à CONTRATADA, toda e qualquer orienlação acerca dos serviços sol icitados. 

8.1. 1. Os entendimentos verbais determinados pela urgência deverão ser confirmados, por escrito, 

no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

8.2. Fornecer e colocar à disposição da CO TRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à execução dos serviços . 

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serv iços prestados, nos aspectos técnicos, de segura nça, de 

confiabilidade e quaisquer outros de seu interesse, através de pessoal próprio ou de terceiros designados 

para este fim. 

8.4 . A Secretaria Municipa l de Comunicação através do Departamento de Publicidade, deverá avaliar os 

preços praticados pela agência ou por intermédio dela e sua compatibil idade com o mercado, bem como a 

qual idade dos serviços executados, podendo rejeitá-los no todo ou em parte caso estejam em desacordo 

com o constante neste instrumento. 

8.5. Fornecer material insti tucional em mídia, impressa ou digi tal para que a CONTRATADA repasse as 

informações à mão de obra subcontratada, para que a mesma fique alinhada aos objetivos do 

CONTRATANTE. 

8.6. Obedecer· ao que determina o parágrafo 1°, art. 37 da Constituição Federal que determina que a 
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publ icidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoa l de autoridades ou servidores públicos. 

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato. 

8.8 . Efetuar os pagamentos devidos, nos termo~ estabeleciclos no presente instrumento. 

NONA - DAS PARTES INTEGRANTES 

9. 1. Integram o presente Contrato, como se aqu i estivessem transcritos: 

9.1.l. Anexo I - Informações Complementares . 

9.1.2. Anexo II - Projeto Básico contendo: 

9. 1. 2. 1. Anexo I - Briefing 

9.1.2.2 . Ar1exo 11 - Modelo de Plani lha de Preços Sujeitos a Va loração (denominada Proposta 

Comercial no edital) 

9.1.2.3. Anexo III - Modelo de Declaração para Habil itação 

9.1.2.4. Anexo IV - Plani lha de Quantitativos (Previsão para um Período de Doze Meses) 

9.1.2.5. Anexo V - Plan ilha Individual de Avaliação - Plano de Comunicação Publicitária 

9.1.2.6. Anexo VI - Plan ilha Geral de Ava liação - Plano de Comunicação Publ icitária 

9. i. 2. 7. Anexo Vll - Plan ilha 11 1di 1dual de Avaliação - Conjunto de Informações Sobre a 

Proponente 

9.1.2.8. Anexo VIll - Planilha Geral de Avaliação - Conjunto de Informações Sobre a 

Proponente 

9.1.2.9. Anexo IX - Resumo Geral da A al iação - Proposta Técnica 

9.1.2.10. Anexo X - Roteiro para Pontuação Comercial 
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9.1.3. Instrumento Convocatório da licitação, e 

9.1.4. Proposta da licitante vencedora Juntada no documento SEI n° 2372873 do Processo 

Administrativo epigrafado. 

DÉCIMA- DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIM ENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS E 

PREVIDENCIÁRIOS 

10.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar ao gestor do contrato, independentemente de solicitação, nas 

period1c1dades indicadas a seguir, os segumtes documentos em cópia simples, ficando reservado ao 

CONTRATANTE o direito de solicitar, a qualquer tempo, os respectivos originais : 

10.1.1. Até 60 (sessenta) dias do início da vigência contratual : 

a) regu lamento interno da empresa, se houver, bem como do acordo ou da convenção 

coletiva de trabalho, ou ainda, acórdão normativo proferido pela Justiça do Trabalho, se fo r 

o caso, relativos à(s) categoria(s) profissional( is) a que pertence(m) o(s) trabalhador(es), 

para que se possa verif icar o cumprimento das respectivas cláusu las; 

b) reg istro de empregados (livro ou fichas com número do registro e número e série da 

CTPS), ou L·úp1u uas páginas a CTPS, ou cor1trato de trabalho ou contrato de prestação de 

serviços autônomos; atestando a c.ontratação; 

c) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/ PASEP; 

d) Ates ado ele Saúde Ocupacional (ASO) admissional; 

e) RAIS (Relação Anual de lnformações Sociais). 

10.1.2. Sempre que houver alteração no quadro de funcionários: 

a) Registro oe empregados (livro OL fichas com número do registro e número e série da 

CTPS), ou cóµ1u das páginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestação de 

serviços autônomos; atestando a c01 1tratação; 

10.1.3. Anualmente, na época oportuna: 
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a) acordo ou convenção co letiva de trabalho, ou ainda, acórdão normativo proferido pela 

Justiça do Trabalho, se for o caso, relativos à(s) categoria(s) profissional(is) a que 

pertence(m) o(s) trabalhador(es ); 

b) RAIS (Relação Anual de Informações Sociais); 

c) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a real ização dos exames médicos 

(periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função); 

d) comprovante de recolh imento de contribuição sindical e outras devidas aos sindicatos, se 

for o caso; 

e) documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual ou 

colet iva, se o serviço assim o exigir; 

f) outros de que a norma coletiva da categoria, o regu lamento interno da empresa ou o 

próprio contrato de trabalho exigi rem o cumprimento. 

10.1.4. Mensalmente, no mês seguinte ao da medição, cópia simples dos segu intes documentos 

relativos ao segundo mês anterior: 

a) comprovante de pagamento da Gu ia de Previdência Social (GPS); 

b) comprovanle de pagamento da gu ia do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP); 

c) re lação de trabalhadores constantes no arqu ivo SEFI P; 

d) folha de pagamen o (férias, 13° salário, recolhimento previdenciário, vale refeição, 

contribuição sindical). 

10.2. No caso de rescisão do contrato de trabalho de um empregado e substituição por outro, deverá a 

contratada, em relação ao empregado cujo contrato se extinguiu, apresentar os seguintes documentos em 

cópia simples : 

a) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado quando o trabalhador 

t iver mais de um ano prestando serviços na empresa; 

b) documento que comprove a concess<lo de aviso prévio, trabalhado ou inden izado, seja por parte 
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da empresa, seja por parte do trabalhador; 

c) recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD); 

d) Gu ia de Recolhimen to Rescisório do FGTS e da Contribuição Social (GRFC), em que conste o 

recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem j usta causa ou em caso 

de extinção de contrato por prazo determinado; 

e) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO ), comprovando a realização do exame médico demissional; 

f) Em se tratando de Contra to de Prestação de Serviços Autônomos, os documentos anteriores 

f icam substitu ídos por um Termo de Rescisão Contratua l ou documento equivalente, bem como, 

uma declaração de quitação do profissional relat ivamen te aos encargos e honorá rios decorrentes 

deste contrato. 

10.3. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos durante os prazos lega is. 

10.4. A CONTRATADA deve manter a regularidade dos encargos traba lhistas e previdenciários relativos aos 

empregados envolvidos na execução da avença, devendo manter atualizadas, durante toda a vigência 

contratua l, as Certidões de Regu laridade pa ra com o INSS (CND), o FGTS (CRF) e a Just iça do Trabalho 

(Certidão Negativa de Débitos Traba lhistas - CNDT). 

10.5. A co11statação de 1rregularroade parcial ou to tal acerca do cumprimento desses encargos caracteriza 

inadimplemento contratual, dispondo o CONTRATANTE da prerrogativa de reter o pagamento dos valores 

necessários a sua liquidação e pagamento ao particular, diretamente ou em juízo. 

10.6 . A existência de débitos trabalh istas e previdenciários e, por conseguinte, o inadimplemento do 

CONTRATADO const itui moti vo para a rescisão unilatera l do contrato e aplicação das sanções 

admrnrstra ivas devidas, co r1 s1derando a gravidade das infrações cometidas (art. 78 c/ c art. 87 da Lei de 

Licitações e Contra tos ). 

10.7. Na hipótese de rescisão contratual , caberá ao CONTRATANTE reter o pagamento das parcelas 

contratuais eventualmente devidas e da garantia contratual, devendo, com essa retenção, proceder ao 

abat imento de eventual multa e ao pagamento di reto aos trabalhadores terceirizados ou o depósito em 

JUÍZO. N;;o serão aceitos rnstrurnt:ntos de gtiré:lntra que contenham cláusu las excepcionando sua aplicação 

nessas situações. 

10.8. A devolução da garantia de ad implemento contratual somente será liberada após a comprovação pela 
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CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução 

do objeto do contrato, o que deverá ser verificado pela Secretaria Gestora no momento oportuno defin ido 

na cláusula 6.5. 

10.9. Caso o pagamento dos encargos trabalhistas e/ou previdenciários não ocorra até o fim do 2° 

(segundo) mês após o encerramento da v1gênc1a contratual, a garantia será utilizada pelo CONTRATANTE 

para o pagamento das verbas traba lhistas diretamente aos empregados prejudicados ou mediante depósito 

em juízo, sem prejuízo da rescisão contratual. 

10 .10. Os prestadores de serviços (pessoa jurídica), exceto o Microempreendedor Individual (MEI ) de que 

t rata a Lei Complementar nº 123/ 06, não es abelecidos no Município de Campinas que prestarem serviços a 

tomadores estabelecidos nesLe município terá que efetuar o cadastro no CENE - Cadastro de Empresas não 

Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura Municipal de Campinas. 

10.1 1. Caso o prestador de outro município não esteja cadastrado no momento da emissão da Nota Fiscal, 

independentemente de sua atividade, o CONTRATANTE tomador do serviço, realiza rá a retenção de forma 

automática. Para tanto, o cadastro no CENE deve ser realizado antes da emissão da Nota Fisca l. 

DÉCIMA PRIMEIRA - DO FATURAMENTO E DA FORM A E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O faturamento, a forma e as condições de pagamento ocorrerão nos termos e condições descritos 

neste instrumento e no Projeto Básico - Anexo II do edita l. 

11.2. Os tributos incidentes sobre o objeto deste instrumento ficarão sujeitos às legislações, federal, 

estadual e municipal, pertinentes vigentes. 

11.3. As notas fiscai s de serviços deverão ser emitidas pela empresa CONTRATADA contra o CONTRATANTE 

no valor total dos serviços prestados e conter os números das Ordens de Serviços a que se referem, a 

discriminação de todas as in armações acerca dos serviços prestados, valores devidos e serem 

encaminhadas ao CONTRATANTE acornpant1adas dos seguintes documentos: 

11 .3.1. No caso de serviços internos da CONTRATADA: 

a) uma via da Requ isição de Orçamento; 

b) uma ' 1a du briefing, se houver; 

c) urna via ck, layo L aprovado, se hou er; 
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cl) demunstrat1vo da Tabela du SINAPRO; 

e) documento emitido pela CONTRATADA discriminando os serviços executados, descontos 

concedidos e valores a serem cobrados; 

f) uma v:a da Ordem ele Serviço emtttda pelo CONTRATANTE; 

g) comprovantes/ demonstrativos legíveis dos serviços prestados, fís icos e digital izados. 

11 .3.2. No caso de serviços especializados nos termos do inc. I, parágrafo 1°, art. 2º da lei 12.232 

de 2010: 

a) uma via da Requisição de Orçamento; 

b) uma via do briefing, se houver; 

c) uma 1a do layout aprovado, se houver; 

d) todos os orçamentos originais em atendimento ao que dispõe o item "c" do subitem 6.3 

do Anexo II do edital - Projeto Básico; 

e) documento emitido pela empresa CONTRATADA discriminando os serviços executados, 

descontos negociados, valores a serem cobrados; 

f) uma via do Certificado de Registro Cadastral e documentos atualizados do fornecedor 

terceinzado junto à Prefeitura Municipal de Campinas; 

g) urna via da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE; 

h) compruvames/ demonstrat1vos legíveis dos serv iços prestados, físicos e digitalizados ; 

i) uma via da nota fiscal do fornecedor terceirizado aprovado, emitida contra a empresa 

CONTRATADA. 

11 .3.3 . No caso ele ser 1ços per[inentes â veiculação: 

a) uma ta da Requisição de Orçamento; 

---- --- ----
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b) uma via do briefing, se houver; 

c) uma via do layout apro1 ado, se houver; 

d) uma via do Orçamento emitido pela CONTRATADA e previamente aprovado pelo 

CONTRATA TE; 

e) demonstrativo da tabela vige11te do veícu lo; 

f) uma via da Ordem de Serviços emi t ida pelo CONTRATANTE; 

g) comprovantes / demonstrativos legí eis dos serviços prestados, físicos e digita lizados; 

h) fatura, recibo ou nota fisca l, conforme o caso, emit ida pelo veículo de comunicação em 

atendimento às legislações vigentes, demonstrando o valor devido ao veículo contendo a 

eventual descrição dos descontos negooados. 

11.4. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a 

execução dos serviços, a respectiva nota fisca l acompanhada de todos os documentos constantes no item 

11.3. Casos excepoonais deverão ser acordados junto ao CONTRATANTE. 

11.4.1. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal em atendimento às legislações vigentes. 

11.4.1. 1. As obrigações acessórias deverão ser observadas pela CONTRATADA sob pena de 

recusa do documento fiscal. 

11.5. O CONTRATANTE terá o prazo de até 07 (sete) dias úteis pa ra aprová-la ou rejeitá-la . 

11.6. A fa lta da apresentação de qua lquer documento obrigatório pelas leis em vigor e exigidas neste Termo 

de Referência acarretará no não pagamento da respectiva nota fiscal e das seguintes, até que a pendência 

seja eliminada. 

11.7. A nota fiscal não apro ada pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA com as informações 

que motivaram sua re1eição para as necessárias correções, con tando o prazo estabelecido no subitem 11.5 a 

partir da data de sua reapresentação. 

11.8. A devolução da nv .i::l fiscal não aprn ada en 1 t11 pótese alguma servirá de pretexto para que a 
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CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

11.9. OCO TRATANTE ~tet uará o pagame1 Lo das 110Las fiscais no prazo de até 20 D. F.D. (vinte dias fora a 

dezena), a contar da data de suas aprovações. 

11. 10. O Contratante somente efetuará o pagamento dos valores dev idos, após comprovação do 

recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários pela Contratada, mediante a apresentação da 

prova de regu laridade para com o lNSS (CND-JNSS), FGTS (CRF-FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT) . 

11.11. O Contratante efetuará a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

ISSQN, quando o imposto for devido neste Município, de acordo com a Lei Municipal nº 12.392/05 . 

DÉCI MA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DA EX ECUÇÃO CONTRATUAL E ACEITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

12.1. Sern rest ringir a plen itude da responsabi lidade da CONTRATADA, o CONTRATANTE exercerá o ma is 

amplo e completo acompanhamento dos serviços. 

12.2. O CONTRATANTE realizará avaliações da qualidade do atendimento, do nível técn ico dos trabalhos e 

dos resultados concretos dos esforços de comunicação sugeridos pela CONTRATADA, da diversificação dos 

serviços prestados e dos benefícios alcançados pela negociação de preços praticada pela CONTRATADA, 

junto aos veículos e fornecedores especializados. 

12.3. Caso o CONTRATANTE ju lgue necessário, poderá executar a fiscalização, reg istrando em relatório 

trimestral todas as ocorrências, deficiências, irregu laridades ou falhas porventu ra observadas na execução 

dos serviços e terá poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata correção. 

12.4. A CONTRATADA perrrnt1ra e oferecerá comi1ções para a mais ampla e completa fisca lização, durante a 

vigência do contrato, tornece11do intormações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos 

serviços em execução e atendendo às obser ·ações e ex1gênc1as apresentadas pela fi scalização. 

12.5. A fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabi lidade, única, integral e exclusiva, 

da CONTRATADA pela perfei ta execução dos serviços. 

12.6. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer execução, considerada não 

aceitável, no todo ou em parte, seja refeita ou reparada, nos prazos estipulados pela fiscalização, sem ônus 

para o CONTRATANTE. 
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12.7. A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus contratados não a desobrigará 

de sua responsabi lidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados. 

DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

13 .1. No recebimento e ace1taçao do objeto deste Contrato será observado, no que couber, as disposições 

contidas nos ar ·igos 73 c:1 76 da Lei Federal n 8 .666/93 e suas alterações. 

DÉCIMA QUARTA- DO PESSOAL 

14.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora avençados não terá relação 

de emprego com o CO TRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos. 

14.2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o ressarcirá de toda e 

qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a desembolsar. 

DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

15 .1. Os serviços in ternos a serem real izados pela CONTRATADA não poderão ser objeto de subcontratação 

e outra agência somente poderá ser subcontratada no caso previsto no subi tem 2 .1.2 do edital. 

15.1.1. Os serv iços internos são aqueles executados pelo pessoal e/ou com os recursos da própria 

agência, sendo calcu lados com base em parâmetros referenciais estabelecidos pelo Sindicato das 

Agênoas de Propaganda do Estado de São Pa lo - SINAPRO e não serão acrescidos de honorários 

nem de quaisquer encargos. 

DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS AUTORAIS 

16. l. A CO TRATADA cede ao CO TRATANTE, os di reitos patrimoniais do autor das ideias (inclu ídos os 

estudos, análises e planos), campanhas, peças e materiais publicitários, de sua propriedade, de seus 

empregados ou prepostos, criados em decorrência do Contrato. 

16 .1.1. O valor dessa cessão é considerado inclu ído nas modalidades de remuneração definidas no 

item 20 do ProJeto Básico - Anexo 11 do edital . 

16. 1.2. O CONTRATANTE poderá, a seu Juízo, utilizar referidos di reitos diretamente ou através de 

fornecedores, durante a vigência do Con trato, sem que lhe caiba qualquer ônus perante a 

CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou fornecedores. 
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16.2. Com vistas às contratações para a execução de serv iços que envo lvam direitos de autor e conexos, a 

CONTRATADA solicitará dos fornecedores orçamentos que prevejam a cessão dos respectivos direitos 

patrimoniais pelo prazo definido pelo CONTRATANTE . 

16 .2.1. A cessão total ou parcia l dos direitos de dutor que presumir-se onerosa, se fará sempre por 

escrito, devendo constar no instrumento de cessão corno elementos essenciais seus objeto e as 

cond ições de exercício de direito quanto a tempo, lugar e preço, em atendimento ao parágrafo 2° 

do artigo 50 da Lei Federal n° 9.610 de 1998. 

16.2.2. 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 de direitos patrimoniais do autor 

e cond icionará a contratação ao estabelecimento, no ato de cessão/orçamento/contrato, de 

cláusulas contratuais específicas em que o fornecedor garanta a cessão pelo prazo definido pelo 

CONTRATANTE em cada caso, e se declare ciente e de acordo com as condições estabelecidas nos 

subitens 16.2.2.1e 16.2.3 do Projeto Básico -Anexo II do edi tal. 

16.2.2 . 1. Na reuti lização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual 

a ser pago pelo 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 percentuéll máximo será obtido pela regra de três simples . 

16.2.2.2. O va lor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como parâmetros 

básicos os preços vigentes no mercado, apl icando-se, em tal caso, no máximo, a variação 

do Índ ice Geral de Preços Dispon ibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, 

desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direitos, na hipótese de 

prorrogação contratual. 

16.2.3. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual em relação 

ao va lor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago 

pelo CONTRATANTE aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos dessas obras, será 

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

máximo ser~1 obtido pela regra de lr' s simples. 

16.2.3.1. O va lor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como parâmetros 

básicos os p1·eços vigentes no mercado, apl icando-se, em tal caso, no máximo, a variação 

do Índice Geral de Preços - Disponib1l1dade Interna (IGP-DI ), da Fundação Getúlio Vargas, 

desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direi tos, na hipótese de 
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prorrogação comratual. 

16.2.4 . Quando da reutili zação de quaisquer peças publicitárias, conforme previsto nos itens 16.2 .2. 

e 16.2.3., o valor a ser pago pelo CONTRATANTE será negociado caso a caso, tendo como 

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

máximos definidos neste instrumento. 

16.2. 5. Qualq er rem neração devi la ern decorrência da cessão dos direitos patrimoniais de autor e 

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

16.3. A CONTRATADA se obriga a fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção, os 

custos 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 patnmoniais de autor e conexos. 

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

fornecedores, nos casos de tomadas de imagens sob a forma de reportagens, documentários e similares, 

que não impliquem direitos de imagem e som de voz, cláusu las escritas estabelecendo : 

16.4.1. Que o CO rRATA TE poaerá soliotar, a qualquer tempo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

contados da data do pagamento do serviço, cópias das imagens contidas no material bruto 

produzido, as quais c1everão ser entregues em mídia digital compatível com seu uso e destinação, 

conforme solici tação do CONTRATANTE, sem que caiba ao CONTRATANTE qualquer ônus adicional 

perante os cedentes dos citados direitos. 

16.4 .2. A cessão dos direitos patrimoniais do autor desse material ao CONTRATANTE, que poderá, a 

seu juízo, utilizar referidos direitos, di retamente ou por intermédio de fornecedores, com quem 

mantenha contrato para prestação de serviços, durante a vigência do Contrato, sem que lhe incorra 

qualquer ônus perante os cedentes desses direitos. 

16.4.3 . Que qualquer remuneração devida em decorrência dessa cessão será sempre considerada 

como Já incluí a nu custo de produção. 

DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

17 .1. Por descumprimen ·o de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do contrato, o cltt 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, de acordo 

com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: 
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17 .1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 

quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente . 

17.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do va lor do contrato, por dia de atraso na 

ret irada da Ordem de Serviços Específica , até o qu into dia corrido do atraso, após o que, a critério 

da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato. 

17.1.3 . Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem 

correspondente, por dia de atraso injustificado em in iciar o serviço ou atraso injustificado no 

desenvolvimento cio cronograma de execução do serviço, até o décimo quinto dia corrido do atraso, 

após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato. 

17 .1 .4. Multa de até 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, 

sempre que for observado atraso injustificado no desenvolvimento dos serviços em relação ao 

cronograma de execução dos serviços, ou for constatado descumprimento de quaisquer outras 

obrigações assum idas pela CONTRATADA, podendo resulta r, em caso de reincidência, na rescisão 

unilateral do contrato pela Administração. 

17. 1.5. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade 

da infração, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuízo da rescisão unilateral do 

contrato pela Ad111inisu·al)'lo, garantida a defesa prévia. 

17. 1.6. Suspensão temporária do direito de li ci tar e contratar com o Município de Campinas, bem 

como o impedimento de com ele contra tar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nas hipóteses de a 

CONTRATADA ensejar o reta rdamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo 

justificado ou der causa à inexecução total ou parcial do contrato . 

17 .1. 7. Declaração de 1111uone1dade para licitar e contratar com a Administração Públ ica, no caso de 

apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude. 

17 .1. 7 .1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido 

o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabi litação perante a própria 

autondaLi e q e dplicou a penafü!alle, que será concedida se a empresa ressarcir o Município 

pelos 1->re1uí1us resultante:. e desde q •e cessados os motivos determinantes da punição. 

17.2. As pena lidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis . 

17 .3. As penalidades previs as nesta cláusula têm caráter de sanção adm inistrativa, não eximindo a 
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CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE. 

17 .4 . As multas serão, após o regu la processo administrativo, cobradas administrativamente ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da contratada. 

17 .5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não 

será considerado inad implemento con tratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortu ito ou de força maior, 

devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica -se no fato necessário, 

CUJOS efeitos não era possível evitar, ou impedir, 11os termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

DÉCIMA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

18. l. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qual ificação necessárias e ex1g1das na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

DÉCI MA NONA - DA RESCISÃO 

19.l. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Le i Federal nº 8.666/ 93 . 

19.2. Os casos de rescisão cun tratual serãu formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o 

contraditório e a ampla defeso. 

19.3 . A rescisão deste contrato poderá ser : 

19.3.l. Determinada por ato un ilateral e escri to da Admin istração, nos casos enumerados nos 

inosos I a XII e XVII do art igo 78 da lei mencionada. 

19.3.2. Amigável, por acordo entre as par es, desde que haja conveniência para a Administração. 

19.3 .3. Judicial , nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

19.4. A rescisão admin1strat1va ou amigável será precedida de autor ização escrita e fundamentada da 

autoridade competente . 

• ,f ,,.,.---

19.5. Na hipótese de rescisão determinada µor ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados iJl~ /_,. 
ao CONTRATANTE os d1re1los elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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DÉCIMA NONA - DA LICITAÇÃO 

19.1. Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, rea lizou -se lici tação na modalidade Concorrência 

sob nº 13/ 2018, cujos atos encontram-se no Processo Administrativo PMC.2018.00029322-22, em nome da 

Secretaria Municipal de Comunicação. 

VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO 

20.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da licitação, ao Anexo II - Projeto Básico 

e à proposta da licitante vencedora do Processo Administrativo PMC.2018.00029322-22 . 

VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

21. l. Apltca-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

e na Lei Federa l n° 12.232/ 10. 

VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

22.l. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas -SP, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolv idas administrativamente. 

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma . 

Campinas, __Qj_ABR. 2020 __ _ 

LUIZ GUILHERME FABRINI 

Secretário Municipal de Comunicação 

'Í- :J 
E3 COMUNICA ÓINTEGRAD~ LTDA . ~ ·' 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2018.00029322-22 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Comunicação 

OBJETO: Contratação, sob demanda, de serviços de publicidade e atividades complementares, a 

serem prestados por intermédio de uma agência de propaganda, para atendimento das necessidades 

de comunicação do Município de Campinas. 

MODALIDADE: Concorrência n° 13/18 

CONTRATANTE: Município de Campinas 

CONTRATADA: E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. 

TERMO DE CONTRATO Nº: Q 5 5 /2020 

ADVOGADO(S)/Nº OAB: ( ') ___________ _ _ ______ _ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados : 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido esta rá sujeito a aná lise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regu lar cadastramento no Sistema de Processo Eletrôn ico, conforme 

dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, rela tivamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Con tas cio Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 

90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 

dos prazos processuais, conforme reg ras do Código de Processo Civil ; 

d) Qualquer alteração de ender·eço - residencial ou eletrônico - ou te lefones de contato deverá ser 

comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para : 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu ju lgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Campinas, __ 0_8_A_BR_. _20_20 __ 
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GESTOR_l'rº ÇONTRATO (SERVIDO DO MUNICÍPIO ~E . CAMPINAS): '°.-pA 
Nome: ~ IJ e r,)"'c '(>,_ eh ' ,l ~l e !'\ S_; ' "-""\<V L\. Hwvy . /) ~ '(C-1' 
Cargo:~J&\i!J ~j'n.!>~.-evl.v-:Q ~~ ('\~-
CPF: j~ í& t -,2 ti- :Ll RG : 5~ 6 S t ::,( ~,) -1-- ~>á~"f, 
Data de Nascimento: i,L;.e&..J~ (_) ~ 4 ~,,.O ~O 
Endereço residencial com pie to: ~_cb:..,«,,'-+~w~=-""=~-1------X-___!_'5t::...J-~~-~~~~Úa...~~" '1ü.c0 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Luiz Gu ilherme Fabrin i 

Cargo: Secretário Municipal de Comunicação 

CPF : _J_ c/l :__ffik_3_Çi_ t --·~-r~:J __ 

l 

1
/ 1 <.~ 
,l~'V 

Cargo :. ---M~=º--___:____.L~~=- ~~ "$-~ 
·------RG--:-J-5-. ~-~-1 --~-\h-- -~---------"~~.:~~~ 

·~o'b 
Data de Nascimento: J"-J ; q._;_ll11L_ 
CPF: _[ij ___ 'SQ, __ J_Di -')j' __ 

Endereço residencial completo: t fü~Jru o~~) ' -A~ ~{!, di:v~'4tv ·h.; -
1 -f' 1 / 

E-ma i 1 r nst1tucio n ai: ja na r na (Qle3com u n i_c=a=c=ª=º ·=c=on~1=. b,~r _ _ ~n=at=a=l ra~@=e=3=c=o_,__,__m=u"--'-n=ic=ac=a=o'"'"'. c=o"-'-m=. b=r 

E-mail pessoa l :J NY-A~ 0(P.vrw-m~ÚM./1};f úy..o W 
Telefone(s): \\C\~ 3i )j 51~ \ C'\ 'I · q)\ 

Assinatura. __ 7 '-L? 
Advogado: (*) Facu ltativo. Indicar quando já consti tuído, informando1 inclusive, o endereço eletrôn ico. 
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