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CONTRAT0  N°   013/2022.
Dispensa  de  Licitaeao  n.°   014/2022
Processo  Administrativo  n. a  035/2022

Contrato   que   entre   si   celebram,   na
forma   e   condiG6es   seguintes,   de   urn
lado,    a    Prefeitura   Municipal    de
Augustin6polis/T0    e     de     outro     a
empresa       PRODUTORA       EM      MARKETING
FOCUS   LTDA.

A    PREFEITunA    MtJNICIPAL    DE    AUGUSTIN6POLIS,     pessoa     juridica    de
direito   ptiblico   interno,    inscrito   no   CNPJ   n°   00.237.206/0001-30,
estabelecida   na   Rua   Dom   Pedro   I,   n°   352,   Centro  Augustin6polis   -
TO,    neste   ato   representado   pelo   senhor   Prefeito,   ANT6NIO   CAYRES
DE   AIREIDA,    brasileiro,    casado,    Agropecuarista,    portador   do   RG
n°.    579.344    2a   Via   SSP/GO,    com   inscriGao   no   CPF   n°.    047.445.601-
30,     residente    e    domiciliado    na    Rua     Presidente    Kennedy,     n°.
525,Bairro    Boa    Vista,     Augustin6polis/TO,     doravante    denominado
CONTRATANTE,     e,    de    outro    lado    a    empresa    PROI)tJTORA   EM   REIRRETING
FOCUS   I.TI)A,    inscrita   no   CNPJ   sob   n°    39.522.353/0001-97,    com   sede
na    Rua    Dom    Pedro    I,     n.°94,     Centro,     Augustin6polis     -    TO,     CEP
77.960-000,      neste     ato     representado     pelo     Sr.      DANIEI.     AUGUSTO
CAVALCENTE   RZ"OS,    portadora   da   Carteira   Nacional   de   HabilitaGao
(CNH):     n°     05651164484,     expedida    por    DETRAN/TO    em    09/02/2018,     e
CPF:          n°          036.220.541-82,          residente         e         domiciliado         em
Augustin6polis        -       TO,        simplesmente       denominado       CONTRATADA,
resolvem   celebrar    o    presente    Termo    de    Contrato,    decorrente  da
Dispensa     de     LicitaGao     n°   014/2022,   mediante     as      clausulas      e
condiG6es   a   seguir   enunciadas.

1.  CLiusuIA  PRIMEIRA  -OBTET0
1.1.  0   objeto   do   presente   Termo   e   a   Contrataeao   de   empresa   de
emissora   de   TV   para   prescac!ao   de   servi€os   com   abrangencia   de
cobertura   local   para   divulgaGao   dos   informativos   de   utilidade
ptiblica,    para    atente    a    Prefeitura    e    os    Fundos    Municipais    de
Augustin6pol i s /TO .

2.   cLiusulA  SEGUNDA  -vlGfiNclA  E   pRORROGngao  DO  CONTRATO
2.1.    0   presente   contrato   tera   sua   vigencia   do   dia   16/02/2,022   e
encerramento    em    16/04/2022,    podendo    ser    prorrogado    pelo    prazo
maximo   definido   no   Art.    57,    IV   da   Lei    8.666,    de   21   de   junho   de
1993,

Art.   57.     A   duraGao    dos    contratos    regidos    por
esta     Lei      ficara     adstrita     a     vigencia     dos
respectivos       cr6ditos       orGamentarios,       exceto
quanto  aos   relativos:
11   -   a  prestagao   de   servigos   a   serem  executados
de     forma     continua,      que     poderao     ter     a     sua
duraGao     prorrogada     por     iguais     e     sucessivos
periodos     com    vistas    a    obtengao    de   ,,preGos    e
condiG6es   mais   vantajosas   para   a   administraGao,
limitada    a    sessenta   meses;    (RedaGao
Lei   n°    9.648,    de    1998)

dada   pela
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2.2.   A  presente  peGa   contratual   esta   formalizada   na   forma   da   Lei
da   Lei   Federal   n°   8.666/93.
2.3.     0     contrato     podera     ser     sucessivamente     prorrogado     pelas
partes,     enquanto     houver    necessidade    ptiblica     a     ser    atendida
atraves    da   presente    contrataGao,    mediante    assinatura   de    Termo
Aditivo,     ap6s     apresentaGao     de     justificativa     por     escrito     e
autorizaGao  da   autoridade   competente  para   celebrar   o   contrato   em
nome   da   CONTRATADA.
2.4.    Para   a   extensao   do   prazo   contratual   e   indispensavel   previa
analise   por   parte   da   Assessoria   Juridica   do   Municipio,   6rgao   ao
qual   clever   ser   encaminhado   o   pedido   de   renovaGao,   em  tempo   habil
para  a  devida  apreciac:ao.

3.  CIAiusuIA  TERCEIRA  -PRECO
0     valor     do     presente     Termo     de     Contrato     e     de     R$     16.000,00
(dezesseis  nil  reais),   sendo  pagos   02    (duas)   parcelas  mensais   no
valor   de   R$   8.000,00    (oito  mil   reais)  .
3.1.  No   valor   acima   estao   incluidas   todas   as   despesas   ordinarias
diretas      e      indiretas      decorrentes      da      execuGao      contratual,
inclusive         tributos         e/ou        impostos,         encargos         sociais,
trabalhistas,   previdenciarios,    fiscais   e   comerciais   incidentes,
taxa    de    administraGao,     frete,    seguro    e    outros    necessarios    ao
cumprimento   integral   do  objeto  da  contratagao.

4 .  CLfiusuLA  QUARTA  -  DOTAcio  ORC:AMENTfiRIA
4.1.  As   despesas   decorrentes   desta   contrataGao   estao   programadas
em     dotaGao     orGamentaria     pr6pria,      prevista     no     orGamento     do
Municipio,   para   o   exercicio   de   2022,   na   classificaGao   abaixo:

6RGAO:     03.02.00    -GABINETE    DO    PREFEITO
UNIDADE:     03.02.01    -GABINETE    DO   PREFEITO
24.721.0059.2.121    -MANUTENGAO    DO    DEPARTAMENTO    DE    COMUNICAGAO
3.3.90.39.00-Outros   ServiGos   de   Terceiros-Pessoa   Juridica
Fonte:    10   Recursos   pr6prios

6RGAO:     05.13.00    -FUNDO   MUNICIPAL    DE    SAUDE
UNIDADE:     05.13.01    -FUNDO   MUNICIPAL    DE    SAODE
10.302.0208.2.060    -MANUTENGAO    DO    FUNDO   MUNICIPAL    DE    SAODE
3.3.90.39.00-Outros   ServiGos   De   Terceiros-Pessoa   Juridica
Fonte:    40   -ASPS

6RGAO:     07.15.00    -FUNDO   MUNICIPAL    DE    EDUCAGAO
UNIDADE:     07.15.01    -FUNDO   MUNICIPAL    DE    EDUCAGAO
10.361.1005.2.079    -MANUTENGAO    DO    FUNDO   MUNICIPAL    DE    EDUCAGAO
3.3.90.39.00-Outros   ServiGos   De   Terceiros-Pessoa   Juridica
Fonte:    20   -MDE

6RGAO:     04.12.00    -FUNDO   MUNICIPAL    DO    DESENVOLVIMENTO    SOCIAL
UNIDADE:     04.12.01    -FUNDO   MUNICIPAL    DO    DESENVOLVIMENTO    SOCIAL
08.122.0125.2.028    -MANUTENGAO    DO    DESENVOLVIMENTO    SOCIAL
3.3.90.39.00-Outros   ServiGos   De   Terceiros-Pessoa   Juridica
Fonte:    10   Recursos   pr6prios
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5.  CljLUSUIA  QUINTA  -DO   PACHRENTO
5.1.  Os     pagamentos     serao     realizados     mediante     apresentaGao     de
nota   fiscal,   contendo:
a)    Data   de   emissao,.
b)     Estar    endereGada    a    Prefeitura   Municipal    de   Augustin6polis,
conforme   CNPJ  e   endereGo   do   6rgao   solicitante.
c)   Valor  unitario,.
d)   Valor  total;
e)    MenGao   ao   presente   procedimento   licitat6rio   de   dispensa   e   ao
respectivo  contrato.
5.2.   0   gestor   do   contrato   somente   atestara   o   serviGo   e   liberara
a (s)        Nota (s)         Fiscal (is) /Fatura (s)        para       pagamehto        quando
cumpridas  pela  Contratada,   todas   as   condiG6es  pactuadas.
5.3.       Para      habilitar-se      ao      pagamento      a      CONTRATADA      devera
protocolar       na       Sede       da       Prefeitura,       Nota       Fiscal/Fatura,
especificando   o   serviGo,   devendo   estar   formalmente   atestado  pelo
servidor  designado  para  tal.
5.4   0   p'agamento   sera   realizado   em   ate   30    (trinta)    dias   ap6s   a
apresentaGao    da   Nota    Fiscal/Fatura    discriminando    o    serviGo,    a
quantidade     fornecida,      o     valor     unitario     e     o     valor     total,
devidamente      atestada,       seguido      de      recibo      de      quitaGao      e
requerimento      solicitando      o      pagamento      do      valor      faturado,
acompanhados   das   certid6es   necessarias.
5.5.    Caso   a   proponente   nao   protocolize   seu   pedido   de   pagamento
nos    prazos    avenc:ados,     reserva-se    a    Contratante    o    direito    de
pagar   o   valor   da   Nota   Fiscal/Fatura,    somente   no   mss   subsequente
sem    alteraGao    de    valor,     ou    aplicaGao    de    qualquer    cominagao
legal .
5.6  0  eventual   erro  nos   valores   constantes   da  nota   fiscal/fatura
sera         comunicado         a         Contratada ,         ficando         o         pagamento
sustado/suspenso  ate   a   correGao  do  erro.

6.   cLriusulA  SEXTA  -GARZINTIA  DE  EXEcucao
6.1.     Nao     havera     exigencia     de     garantia     de     execuGao     para     a
presente   contrataGao.

7.      CLAbsuLA  SfiTIMA  -DA  FISCALIZAcio
7.1.   A   fiscalizaGao   da   contrataGao   competira   dirimir   as   dtividas
que   surgirem   no   curso   da   execuGao   do   contrato,    e   de   tudo   clara
ciencia     a    AdministraGao,     que     sera     exercido    pela     Sra.     ILENNA
THAYLENA       OLIVEIRA       DA        SII-VA,         Secretaria        Muni cipal        de
AdministraGao     e     Desenvolvimento     Econ6mico,      ou     por     servidor
devidamente     designado,     a    qualquer    hora,     dentro    dos     padr6es
determinados     pela     Lei      Federal     n°.      8.666/93      e     posteriores
alteraG6es .
7.2   A  fiscalizaGao  de   que   trata  este   item  nao   exclui   nem  reduz   a
responsabilidade  da  contratada,   inclusive  perante  terceiros,   por
qualquer    irregularidade,    ainda    que    resultante    de    imperfeiG6es
t6cnicas,       vicios       redibit6rios,        ou       emprego       de       serviGos
inadequados   ou   de   qualidade    inferior,    e,    na   ocorrencia   desta,
nao   implica   em   corresponsabilidade   da   AdministraGao   ou   de    seus
agentes    e   prepostos,    de    conformidade    com   o    art.    70    da   Lei    n°
8.666,    de    1993.
7.3.    0   fiscal   do   contrato   anotara   em   registro   pr6prio   todas   as
ocorrencias   relacionadas   a   execuGao   do   contrato,    indicando   dia,
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mss     e     ano,     bern    como     o     nome     dos     funcionarios     eventualmente
envolvidos,    determinando   o    que    for   necessario   a    regularizaGao
das   faltas   ou  defeitos   observados   e   encaminhando   os   apontamentos
a  autoridade   competente  para  as  providencias   cabiveis.
A    gestao    contratual     sera    de     responsabilidade    da     Sra.     IiENNA
THAYLIENA       0LIVEIRA       DA        SILVA,         Secretaria        Municipal        de
AdministraGao     e     Desenvolvimento     Econ6mico,      a     qualquer     hora,
dentro   dos   padr6es   determinados   pela   Lei   Federal   n°.    8.666/93   e
posteriores   alteraG6es.

8.    CljiusuIA  OITAVA  -OBRIGAC:6ES   DA  CONTRATANTE   E   DA  CONTRATADA
8.1.    Das   obrigaG6es   da   CONTRATANTE:
a.         Conferir    o    serviGo,     embora    o    CONTRATADO    seja    a    tinica    e
exclusiva   responsavel  pelo   serviGo  nas   condiG6es   especificadas.
b.         Efetuar    o   pagamento    a    CONTRATADA,    por   meio    de    credito    em
conta   corrente  bancaria,   mediante   entrega  devidamente   realizada,
conferida        mediante        mediG6es        realizadas        por        servidores
devidamente  designados.
c.        Atestar   o   adimplemento  da  obrigaGao,   desde   que   satisfaGa   as
exigencias  previstas  neste  contrato.
d.         Prestar   as    informaG6es    e    os    esclarecimentos    que   venham   a
ser   solicitados   pela   CONTRATADA.
e.          Proporcionar     a     CONTRATADA     as     condiG6es     para     que     possa
prestar  o   serviGo  dentro  das   normas   estabelecidas.
8.2.    Das   ObrigaG6es   da   CONTRATADA:
a.         Cumprir       rigorosamente       o       disposto       no       objeto       deste
instrumento  contratual.
b.         Responsabilizar-se,     ressarcindo    todo    e    qualquer    dano    a
contratante   ou   a   terceiros,    em   decorrencia   de   aGao   ou   omissao
sua   ou   de   seu   empregado.
c.         Manter   e   exigir   de   seus   empregados   sigilo   sobre   dados   que
porventura  venha  a  ter  conhecimento  por   forGa  da  contrataGao.
d.         Responder,    por   escrito,    no   prazo   maximo   de   48    (quarenta   e
oito)      horas,      a     quaisquer     esclarecimentos     de     ordem     tecnica
pertinente      ao     contrato     administrativo,      que     venham     a      ser
solicitados  pelo  contratante.
e.        Responsabilizar-se             por             encargos             trabalhistas,
previdenciarios,    fiscais    e    comerciais    resultantes    da   presente
contrataGao.    A    inadimplencia    da    contratada,     com    referencia    a
esses    encargos    nao    transfere    a    Contratante    a    responsabilidade
por   seu  pagamento.
f .        A       contratada        nao        podera        invocar        desconhecimento,
incompreensao,      dtlvidas     ou     esquecimento     de     qualquer     detalhe
relativo      a      execuGao      do      objeto,       responsabilizando-se      por
quaisquer  Onus  decorrentes  destes   fatos.
g.        A   contratada   fica   proibida   de   veicular   e   comercializar   os
produtos    gerados,     relativos    a    prestaGao    dos    serviGos    de    que
trata  o  objeto  deste  Contrato.
h.        A    contratada    nao    podera    divulgar    nem    fornecer    dados    ou
informaG6es        obtidas        em        funGao        do        vinculo        contratual
estabelecido,   tampouco   utilizar   o   nome   da   Contratante   para   fins
comerciais   ou   em   campanhas   e   material   de   publicidade,    salvo   com
previa  e  expressa  autorizaGao.
i.         i    expressamente    vedada    a    subcontrataGao    do    objeto    deste
contrato   sem   a   previa   anuencia   da   CONTRATANTE.
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9.   CIIiusuILA  NONA  -SANC6ES  ADMINISTRATIVAS
9.1.      Pelo     descumprimento     total      ou     parcial     das      obrigaG6es
assumidas      pelo      CONTRATADO,       sem      justificativa      aceita      pela
CONTRATANTE,     resguardados    os    procedimentos    legais    pertinentes,
poderao   acarretar  nas   seguintes   sanG6es:
a.         Multa   compensat6ria   no   percentual   de    10%    (dez   por   cento),
calculada   sobre   o   valor   total   estimado   do   contrato,   pela   recusa
em  assina-lo,   no  prazo  maximo   de   48    (quarenta   e   oito)    horas   ap6s
regularmente    convocada,     sem    prejuizo    da    aplica€ao    de    outras
sanG6es   previstas   no   art.    87   da   Lei   Federal   8.666/93;
b.         Multa   de  mora   no  percentual   correspondente   a   0,5%    (meio  por
cento)    calculada   sobre   o   valor   total   estimado   do   contrato,    por
dia   de   inadimplencia,    ate   o   limite   de   02    (dois)    dias   titeis,    na
entrega    total     do     objeto    deste,     caracterizando     a     inexecuGao
parcial;
c.         Multa   compensat6ria  no  percentual   de   20%    (vinte  por   cento),
calculada     sobre     o     valor     total     estimado     do     contrato     pela
inadimplencia      alem      do      prazo      de      02       (dois)       dias      titeis,
caracterizando  a   inexecuGao  parcial   do  mesmo;
d.         Advertencia.
9.2.   A  aplicaGao   das   sanG6es   previstas   neste   contrato   nao   exclui
a  possibilidade   da  aplicaGao  de   outras,   previstas   na   Lei   Federal
8.666/93,       inclusive      a      responsabilidade      da      CONTRATADA      por
eventuais   perdas   e  danos   causados   a  AdministraGao.
9.3.     A    multa     devera     ser     recolhida     aos     cofres     ptiblicos     do
Municipio      de      Augustin6polis/TO,       na      Secretaria      da      Fazenda
Municipal,    no   prazo   maximo   de   10    (dez)    dias   corridos,    a   contar
da   data   de   recebimento   da   notificaGao   enviada   pela    Prefeitura
Municipal   de  Augustin6polis/TO.
9.4.    0   valor   da   multa   podera   ser   descontado   na   nota   fiscal
credito      existente      na      Prefeitura      Municipal,      em      favor
CONTRATADA,    sendo   que,    caso   o   valor   da   multa    seja    superior
credito  existente,   a  diferenGa   sera   cobrada  na   forma  da  lei.
9.5.      As     multas     e     outras      sanG6es     aplicadas      s6     poderao     se
relevadas     motivadamente     e     por     conveniencia     administrativa,
mediante   ato   do   Excelentissimo    Prefeito   Municipal,    devidamente
j usti f i cado .
9.6.     As     sanG6es     aqui     previstas     sao     independentes     entre     si
podendo   ser   aplicadas   isoladas   ou   cumulativamente,    sem   prejuizo
de  outras  medidas   cabiveis.
9.7.       Em      qualquer      hip6tese      e      aplicaGao      de      sanG6es      serao
assegurados   a   CONTRATADA  o   contradit6rio   e   a   ampla   defesa.

io.   cLiusulA  D±clMA  -REsclsao
10.1.   0  presente  Termo  de   Contrato  podera   ser   rescindido:
10.1.1     por     ato     unilateral     e     escrito     da    AdministraGao,     nas
situaG6es   previstas   nos   incisos   I   a  XII   e   XVII   do   art.   78   da   Lei
n°    8.666,    de   1993,    e   com   as   consequencias   indicadas   no   art.    80
da   mesma   Lei,    sem   prejuizo    da   aplicaGao   das    sanG6es    previstas
nesta  peGa  contratual,.
10.2.1.    amigavelmente,    nos   termos   do   art.    79,    inciso   11,    da   Lei
n°    8.666,    de    1993.
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10.2.       Os      casos      de      rescisao      contratual
motivados,      assegurando-se     a     CONTRATADA    o
ampla   defesa.
10.3.    A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   da
de   rescisao   administrativa   prevista   no   art.
de    1993.
10.4.   0   termo   de   rescisao   sera   precedido   de

serao      formalmente
direito    a    previa    e

CONTRATANTE    em    caso
77    da    Lei    n°    8.666,

Relat6rio   indicativo
dos   seguintes   aspectos,   conforme   o   caso:
10.4.1       BalanGo      dos       eventos       contratuais       ja       cumpridos       ou
parcialmente   cumpridos;
10.4.2.   RelaGao   dos   pagamentos   ja   efetuados   e   ainda   devidos;
10.4.3.    IndenizaG6es   e   multas.

11.    CILiusuILA  DECIMA   PRIMEIRA  -VEDAC:6ES
11.1     i   vedado   a   CONTRATADA:
11.1.1     caucionar     ou     utilizar     este     Termo     de     Contrato     para
qualquer  operaGao   financeira;
11.1.2.      Interromper     a     execuGao     contratual      sob     alegaGao     de
inadimplemento      por      parte      da      CONTRATANTE,       salvo      nos      casos
previstos   em  lei.

12.    CLiusuLA  D±CIMA  SEGUNDA  -AI.TERAC6ES
12.1.        Eventuais       alterag6es       contratuais       reger-se-ao       pela
disciplina   do   art.    65   da   Lei   n°   8.666,   de   1993.
12.2.    A    CONTRATADA    e    obrigada    a    aceitar,     nas    mesmas    condiG6es
contratuais,      os      acr6scimos      ou      supress6es      que      se      fizerem
necessarios,    ate   o   limite   de   50%    (cinquenta   por   cento)    do   valor
inicial   atualizado   do   contrato,    nos   termos   do   artigo   4°,    I,    da
Lei   n.13.979/2020.

13.    CLAUSULA  DECIMA   TERCEIRA   -DOS   CASOS   OMISSOS.
13.1.    Os   casos   omissos   serao   decididos   pela   CONTRATANTE,    segundo
as   disposiG6es   contidas   estabelecidas   na   Lei   n.    13.979/2020,    na
Lei   n°    8.666,    de   1993,    na   Lei   n°    10.520,    de   2002   e   demais   normas
federais       de       licitaG6es       e       contratos       administrativos       e,
subsidiariamente,     segundo    as     disposiG6es     contidas     na    Lei    n°
8.078,     de    1990    -    C6digo    de    Defesa    do    Consumidor    -    e    normas    e
principios  gerais  dos   contratos.

14.     cLiusulA   D±clMA   QUARTA    -    DA    puBLlcAcao    E    DA   DlspENSA   DE
LlclTAqao
14.1    A    lavratura    do    presente    Termo    de    Contrato    referente    a
Dispensa    n°.     014/2022    6    feita    com    base    no    artigo     4°     da    Lei
13.979/2020,      devendo     o     contratante     disponibilizar     em     sitio
oficial   especifico   na   rede   mundial   de   computadores    (internet),
no   que   couber   al6m   das   informaG6es   previstas   no   §   3°   do   art.    8°
da     Lei     n°      12.527,      de      18      de     novembro     de     2011,      o     nome     do
contratado,     o    ntimero    de    sua    inscriGao    na    Receita    Federal    do
Brasil,    o   prazo   contratual,    o   valor   e   o   respectivo   processo   de
contrataGao   ou  aquisiGao.
14.2      0      presente      Termo      de      Contrato      se      vincula      ao   Termo
Simplificado     de     Referencia     da     Contratante   e     a     proposta     da
Contratada .
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15.   CLiusuIA  D£CIMA  QUINTA  -FORO
15.1.     i    eleito    o    Foro    da    Comarca    de    Augustin6polis/TO,     para
dirimir   os    litigios    que   decorrerem   da   execuGao   deste   Termo   de
Contrato   que   nao  possam  ser   compostos   pela   conciliaGao,    conforme
art.    55,    §2°   da   Lei   n°   8.666/93.
Para     firmeza     e     validade     do     pactuado,     o     presente     Termo     de
Contrato    foi    lavrado    em   duas    (duas)    vias    de    igual    teor,    que,
depois      de      lido      e      achado      em      ordem,      vai      assinado      pelos
contraentes .

Augustin6polis/TO,   aos   16   dias   do  mss   de   Fevereiro   de   2022.

ENkyouroor€in
Prefeito  Municipal

Contratante

:- _,_, €ul urf7T: . be,
PRODUTORA  EM  MARKETING   FOCUS   LTDA

CNPJ:    39.522.353/0001-97
DANIEL  AUGusTo   CAVALCANTE   Rm4Os

Contratada

2.   flmalin sth¢  chA  s.+jii++:±a      _
Nome
CPF: ab.5  9cjq    ~5\  `  ,-!5
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