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CoNTRATO No 004/202í
PREGAO PRESENCIAL O39I2O2O
pRocEsso ADMtNtsTRATtvo 904/2020
Prefeitura do Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ no í 4.263.859/0001-06, com sede no Largo do Rosário, no
0í, Centro, Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, o senhor
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de
identidade n' 3686201-07 SSP/BA, CPF 397.477.605-25, residente e domiciliado na Rua
Waldemar Souto, no 30, Bairro Sossego, Rio de Contas - Bahia, a seguir denominada

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E
PROPAGANDA ElRELl, inscrita no CNPJ sob o no 08.329.433/0001-05, com sede na

Avenida Baráo de ltapura, no 2294, Sala 64 e 65, Bairro Jardim Guanabara, Campinas- SP,
CEP: 13.073-300, representada pela Sra. Keli Alessandra Bandetini, portadora do
Documento de ldentidade no 26.585.319-9, SSP/SP e inscrita no CPF sob o no
252.001.028-20, residente e domiciliada na Rua Dona Rosa Gusmão, no 1135, Apto 128,
Bairro Jardim Chapadão, Campinas SP, CEP: 13.070-187 , que a este subscrevem' a
seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato'
na forma e condicões oue se seouem
,I - DO OBJETO DO CONTRÂTO
1.1 - Constitui o objeto da presente licitaçáo é a contratação de empresa para publica Çáo
de atos oficiais da Prefeitura Municipal de Rio de Contas, no Diário Oficial da União e

-

2 - DA VIGÊNCN
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2021.

2.2 - A duraçáo do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de
'1993, com as alteraçóes posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente,
dada continuidade dos serviços;
DO PREÇO, CONDIçOES DE PAGAMENTO
3.1 Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
32.232,18 (Trinta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), resultante
das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial
no 039/2020, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal.
3

-

Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para execução dos serviços.

Parágrafo Único

-

3.2 - O pagamento equivale à execução dos serviços, especificados no processo licitatório,
de acordo com Anexo ldo Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregáo
Presencial n'. 039/2020.

-

3.3 O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contar do recebimento dos produtos do período, mediante a apresentação da Nota Fiscal e
atesto do gestor da contrataçáo.
3.4.

- O pagamento fica condicionado à comprovaçáo de que a CONTRATADA encontra-

se adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Debitos Trabalhistas, Estado e
Município).
3.5 - Náo será aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos produtos, objeto dessa licitação,
como forma dê adiantamento de pagamento de futura obrigação.
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3.6 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA,

3.7 - Qualquer irregularidade que impeça a liquidaçáo da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidâs
saneadoras.

3.7.1 - Nessa hipótese, o pÍazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularizaçáo da
situação e/ou a reapresentaçáo do documento fiscal, não acanetando qualquer ônus para
a CONTRATANTE.

A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de alé 25o/o (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
3,8.

4 - ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 - As despesas deconentes desta licitação correráo à conta de recursos constantes de
dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:

UO: 17004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 2OO3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00,00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA
FONTE: 0í00.000

-

5 - DAS RESPONSABILIDADES
5.í - DA CONTRATADA:
5.'1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, êm
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
5.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à AdministraÇão
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgáo
interessado;

5.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que
prejudique a execução do contrato.
5. 1.4

- Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;

5.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
5.1 .6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços do
objeto deste Contrato

5.2

-

DA CONTRATANTE:

-

Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

5.2.1

5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
5.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, fâlhâs ou irregularidades
constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
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5.2.4 - AAdministração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo
com o Contrato;
6 - DAS PENALIDADES
6.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natweza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

6.1.í. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do lícitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
preluízos graves ao município.

6.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
6.1.3. A inexecuçáo contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

f-

(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em íirmar o contrato;

ll

-

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

lll

-

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1 .3.1

10o/o

. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
6.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
náo eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

í.4. Serão punidos com a pena de suspensáo temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administraçáo os que incorrerem nos ilícitos previstos
6.

nas disposições legais citadas.

6.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administraçáo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade compêtente para aplicar a punição,
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

-

DA RESCISÃO
- A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nos aÍtigos 77 a 8O da Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7 .1 .2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:
7

7.1

a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de Contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei no 8.666 de 1.993;
Jr
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b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde

que haja conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislação.

7.2 - A rescisáo administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
7 .2.1 - Os casos de rescisão contratual deveráo ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8 - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
8.1 - Os preÇo s ofertados serão fixos e irreaiustáveis
9 - DAS DTSPOSTÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar e
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes na prestação
dos serviços contratados, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa
surgir em decorrência do mesmo.

9.2

- Aplicam-se a este contrato as disposiÇões da lei federal no 8.666/93 e suas

í0

Do FoRo

alterações, que regulamenta as licitações e contrataçôes promovidas pela administraçáo
pública.

-

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam deconer da execução deste Contrato.
10.2 - E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas)
vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante nomeadas,
maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte para a
CONTRATANTE.
Rio de Contas, 04 de janeiro de 2021
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CNPJ:08.329.433/OOOí-ú5
CONTRATADA

2.
CPF

.r§.

\/

PRocuRÂÇÃo «ÂD NEGoTIA»

OUTORGÁNTE: GIBBOR BRÂSIL PUBLICIDADE E PROPÀGÁNDA
EIRELI. regularmente inscria no CNPJ sob número 08.329.433/0001-05, na pessoa do
seu repÍesentaÍrte legal Keü Àessandra Bandedni, brasileira, casada, portadora do RG n.
26.585.319-9, inscrito no CPF sob no 252.001.028-20,

OUTORGÂDO: SRÀ DEYSE RAQUEL PEREIRA DE JESUS, brasileira, casada,
ponadora do RG n" 44.913.352-7 , e do CPF/MF n" 383.897.288-00 com endereço
profissional Àvenida Barão de Iapura, 2294 - Salas 64 e 65 - Cond. Monçeüer -Bairro
Guanabârâ

-

Campinas/SP

-

CEP 13.073-300

PODERES OUTORGADOS: poderes específicos e exdusivos para assinatura de
contrâtos, aditivos de contraro, atas de rcgistro de preços podendo para tanto praticar
todos os atos necessários, para dar continüdade dos serviços prestados eté o üz 26 de
Dezembro de 2020 a 19 de Janeiro de 2021.

Campinas, 23 de Dezembro de 2020.
KELI

À3ród.,6n

ALEssANoRA ,Àd''gSSF

BANDmNr2s'
00102820

#*Hig,,'*

Gibbot Brasil Pubücidade e Propaganda Eireli
Keli ÂIessandra Bandetini
CPF: 252.001.028-20

G!BBOR BRASIL
publicidodc L propogondo

(r 9) 3242-4505

/ 32r3-3037

Av. BoÍõo de llopuro. 2294 Solos l5 e I ó
Ed. Montpellier - Guonoboro
CEP 13.073-300 - Compinos/SP
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EXTRATO DE CONTRATO

NC OO4/2021

PREGÃO PRESENCIAL NO. 039/2020.
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO No. 90412020.

OBJETO: Contratação de empresa para publicaÉo de atos ofciais da Prefeitura
Municipal dê Rio de Contras, no Diário Oficial da Uniáo e Jomal de Grande
Circulação.

ContÍatantê: Prefeltura Íliunicipal de Rlo de Contas ' BA.
CONTRATADA: GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI
CNPJ: 08.329.433/0001 -05
Endereço: Avenida Barão de ltapura, no 2294, Sala 64 e 65, Baino Jardim
Guanabara, Campinas- SP, CEP: 13.073-300.

valor do contrato: R$ 32.232,í8 (Trinta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e
dêzoito centavos).

Dâta da Assinatura: 0410112021.

Validade: 31nA2021.

PROPOÍA

DE PREçO
PREGÃo PRESÉNclAL Ne 039/2020 Processo Adm'

90a/2020

À Prefettura Municipal de Rlo DE coNTAS
Empresa: Glbbor Brãsll Publicldade e Propagande Elrell
Av. Barão de ltapurâ, 2294 - sahs 6,4 e 65 Ed. Montpellier-Guanabtsra - Câmplnas/SP
CEP: 13.073-300 CNPJ: 08.329.433/0001-05 Fones: (19) 3242-4505 e 3213-3037

-

Dados bancáriosi Banco do Brasll- At. 1227{' Cc 10.152G6
Responsável legal da empresa: KeliAlessandra Eandetinl- RG 26.585.319'9 e CPF 252 001'02&20
I

obreto: oBrETo: contratação de empresa pera publlcação de atos oficiais da Prefêltura Municlpal de Rlo
de Contas, no Dlário Oflclel da União e Jornal de Grânde Orculação. Tendo examinado mlnuciosamente as n0rmes
especíÍicas do Pregão Eletrônlco n.e 039/2020, e após termos tomado conhecimento dê todas as condigões

estabelecldas, foÍmulamos a seguinte proposta:

ô1

Lrnid.

PUEL|CAçÁO 0OS arOS OFICIAIS NO

O OFICIALOA

cmlcol

R5 38,00

Cm/col

500

Rs

uNÁo.
02

PUBUCAçÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAI S DE GRANDE

oRcuuçío

Do ÉsraDo

Velor

Valor l,rnit.

Qtdade
Estlmada
600

oescrição

o.d

Íotal

Rs 22.800,00

1t,t6

Rs 9.430,00

DA BAHla.

JornalTribuna dã Bâhiâ
Valor

Rs 32.230,00

32.230,00 (trinta e dols mil, duzentos ê trinta reais)
presente objeto, tals
Nos prêços cotedos estão incluÍdas todes as dêspesas que, direta ou lndiretâmente, fazêm partê do
como gastos da empresa com lmpoÍos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possem lncidlr sobÍe 6astos da
empr"sa, se, quaisquer ecrésclmos êm virtude de expectattrd infleclonária e deduzldos os descontos

velorTotâl

RS

êventualmente concedidos.
- Declãramos conhecêr s legtslação de regêncla desta licitação e que o objeto será entregue de acordo com as condlçóes
estabelecldas neste Edltal, o que conhecemos e acettamos em todos os s€us termos'
- Declarâmos, tembém, que nenhum dlreito à indenlzação ou a reembolso de qualsquer despesas nos será devido, câso
a nossa proposta não seJa acêita, seja qual for o motlvo.
- Este proposE éválida por 60 (sessenta) dtas, a contar da datE êstabelecida paÍa a sua apÍesentação.
Dado§do Representente Legal - Nome: Kell AlessandÍa Bandetlnl cPFlMF:252.001.028-20 - RG ns: 26.585'319-9
Expedido poi: SSp sp Natuàlidade: São Paulo Naclonalidede: Braslleira - Rua Rosa de Gusmão, 1Í15 Gmplnas/sP
E-mails: kCli@glhbqlbEdLlqGÚ e d2Sandre@eibborbrasll.com.br (fone 19 - 9 9217-3760)
campinas, 10 de dezembro de 2020

GONF
Bandêtini
Diretora
cPF 252.001.028-20 - RG: 26.585.319-9

Kell Al
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Ass.
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GTBtsOR
Publici

t19\ 3242-4505 I 3213'3037
nv. Borõo àe Í'opuro, 2294 solos l5 e I ó
Ed. Montpellier - Guonoboro
CEP 13.07$300 - Compinos/SP
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Termos Aditivos
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