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TERMO DE CONTRATO Nº 10/2017 

 
Contrato Administrativo de prestação de serviços de 
publicidade e propaganda, que entre si celebram a 
Câmara Municipal de João Monlevade e a empresa 
Shine On Ltda-ME. 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ sob o n.º 

18.310.631/0001-72, isenta de inscrição estadual, com sede na Avenida Dona 

Nenela, nº 146, bairro JK, João Monlevade, CEP: nº 35.930.672, neste ato 

representado por seu Presidente, Vereador Djalma Augusto Gomes Bastos, 

portador do CPF nº 456.676.246-72, doravante denominada CONTRATANTE e 

a empresa SHINE ON LTDAN - EPP, situada na Avenida Wilson Alvarenga, nº 

1047, sala 801, Bairro Carneirinhos, João Monlevade/MG, CEP: 35.930-480, 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.367.995/0001-59, neste ato representado pelo Sr. 

Douglas Antônio Araújo Cota, inscrito no CPF sob o nº 02.995.332.632, 

doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato de 

prestação de serviços de publicidade, em conformidade com o Processo 

Licitatório nº 18/2016, na modalidade Tomada de Preços nº 02/2016, do tipo 

Técnica e Preço, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada 

por preço global, regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações e pela Lei nº 12.232 de 29 de abril de 2010, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA 
DE PUBLICIDADE, para prestação de serviços de propaganda, publicidade, 
comunicação, marketing e divulgação institucional para atender a Câmara 
Municipal de João Monlevade no exercício de 2017, conforme especificações 
contidas neste e em seus anexos. 
 
1.2. Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem o conjunto 
de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a pesquisa, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição 
de publicidade aos veículos de comunicação e demais meios de divulgação, 
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com o objetivo de promover a informação de bens ou serviços de qualquer 
natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. 
 
1.3. Os serviços de publicidade acima mencionados compreenderão: 
a) Estudo do conceito, ideia, produto, marca ou serviço a difundir, incluindo a 
identificação e análise de suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas 
aos seus públicos e, quando for o caso, ao seu mercado e à sua concorrência. 
 
b) Identificação e análise dos públicos e/ou do mercado onde o conceito, ideia, 
marca, produto ou serviço encontre melhor possibilidade de assimilação; 
 
c) Identificação e análise das ideias, marcas, produtos ou serviços 
concorrentes; 
 
d) Exame do sistema de distribuição e comercialização, incluindo a 
identificação e análise das suas vantagens e desvantagens absolutas e 
relativas ao público, ao mercado e à concorrência; 
e) Prospecção, concepção, planejamento, execução e distribuição de 
campanhas e peças publicitárias e de relacionamento; 
 
f) Elaboração do plano publicitário, incluindo a concepção das mensagens e 
peças (criação), a produção interna e o estudo dos meios e veículos que, 
segundo técnicas adequadas, assegurem a melhor cobertura dos públicos e/ou 
dos mercados objetivados (planejamento de mídia); 
 
g) Execução do plano publicitário, incluindo orçamento e realização das peças 
publicitárias (produção) e a compra, distribuição e controle da publicidade nos 
veículos contratados (execução de mídia), e no pagamento das faturas; 
 
h) Prospecção, concepção, planejamento, execução, distribuição e controle de 
veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e 
mercadológicas para os produtos e serviços; 
 
i) Controle das inserções publicitárias, sem ônus para a entidade, nos veículos 
de divulgação, tais como: jornal impresso, jornal on-line, programas de tv, 
programas de rádio, entre outros. 
 
1.2. A Contratada poderá ser convocada a prestar outros serviços incluindo-se 
no âmbito de atuação das agências de publicidade, porém eventual 
contratação constituirá mera expectativa em favor da contratada, podendo a 
Câmara Municipal de João Monlevade contratá-los com outras empresas, não 
cabendo, portanto, direito de preferência.  
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1.2.1. Caso a contratada seja chamada para prestar esses serviços, deverá 
apresentar uma proposta por número de horas de assessoria/consultoria e no 
valor hora estabelecido na licitação. A quantidade de horas, bem como o valor 
proposto, ficarão sujeitos à aprovação da Contratante, que verificará a sua 
compatibilidade com os preços de mercado, e a remuneração será devida de 
conformidade com a proposta aprovada. Abaixo os serviços que poderão ser 
utilizados: 
 
a) Assessoramento e apoio na contratação e desenvolvimento de pesquisas de 
opinião e de mercado e outras que se fizerem necessárias à execução da 
estratégia de divulgação aprovada; 
b) Providenciar, sempre que recomendado e necessário, o registro de marcas, 
expressões de propaganda, logotipos e de outros elementos de programação 
visual; 
 
c) Executar serviços de editoração e impressão para trabalhos específicos da 
Gerência de Marketing e Comunicação, tais como: jornais, folders, 
informativos, periódicos, entre outros; 
 
d) Assessorar na elaboração e desenvolvimento constante de ações de 
endomarketing; 
 
e) Assessorar na elaboração e desenvolvimento de sites da Câmara Municipal 
de João Monlevade, ou outros sites de interesse da entidade Promotora; 
 
1.3. O assessoramento e apoio na execução de ações de promoções e 
patrocínio institucionais serão prestados gratuitamente por parte da agência. 
 
1.4. Os serviços afetos à concepção e criação das ações de publicidade não 
poderão ser objeto de subcontratação. 
 
1.5. A agência também deverá absorver os custos dos serviços internos e/ou 
externos de pesquisas regulares de audiência, auditoria de circulação e 
controle de mídia, disponíveis no mercado, necessários à prestação de 
serviços de controle da verba do anunciante. 
 
1.6.  Os serviços de comunicação social terão caráter educativo, informativo, 
de orientação social ou de utilidade pública, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos (art. 37, §1º, da Constituição Federal);  
 
1.7. O público-alvo dos serviços ora licitados é primordialmente a população, 
respeitados os segmentos específicos para a comunicação dirigida, como 
campanhas de lançamento e sustentação de ações e serviços, podendo atingir 
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outros públicos internos ou externos à ação do órgão mencionado, observando-
se o disposto no Item 1.6.  
 
1.8. Relativamente aos serviços produzidos pela contratada, todos os direitos 
autorais relativos aos produtos de comunicação e outros abrangidos pelo 
objeto desta Licitação pertencerão à Contratante. Os estudos, resultados de 
análises, planos, ideias, materiais de propaganda, sejam impressos, de áudio, 
vídeo e qualquer outro meio, criados pela Contratada para a Câmara Municipal 
de João Monlevade a esta pertencerão, podendo a Contratante utilizá-los 
conforme julgar conveniente, durante a vigência do contrato respectivo ou fora 
dele, sem que caiba à Agência ou a quaisquer outros interessados ou 
subcontratados, direito ao pagamento de qualquer valor ou indenização a 
qualquer título. 
 
1.9. Os serviços produzidos pelos servidores lotados na própria Assessoria de 
Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal de João Monlevade 
não se incluem entre os serviços prestados pela contratada, não gerando 
quaisquer benefícios pelos direitos autorais. 
 
1.10. As quantidades de serviços poderão sofrer alterações ou supressões, 
conforme interesse da Câmara, dentro do limite previsto no artigo 65, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; 
 
1.11. Os serviços serão prestados pela Contratada, mediante prévia e expressa 
solicitação da Contratante, após aprovação da Assessoria de Comunicação e 
Relações Públicas; 
 
1.12. Os serviços deverão ser executados pela Agência ou por subcontratada e 
deverão observar rigorosamente: 

a) Padrão de qualidade, prazos e custos fixados; 
 

b) Prática de preços em conformidade com os praticados no mercado, e, 
no caso de subcontratação, deverá ser realizada a tomada de, 
minimamente, 03 (três) orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no 
mercado do ramo do fornecimento pretendido, exceto nos de serviços 
realizados pela imprensa falada, escrita e televisada; 
 

c) Obedecer às normas da legislação pertinente em vigor, em especial o 
Código de Ética, do CONAR, e da própria Lei Federal n° 12.232/10, etc.; 

  
1.13. Além dos serviços internos da Agência, é facultado à Contratada 
subcontratar a execução de partes dos serviços estabelecidos no objeto, 
mediante expressa solicitação e aprovação da Assessoria de Comunicação e 
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Relações Públicas da Câmara Municipal, ressaltando que a contratada será a 
única e integral responsável pela boa e fiel execução dos serviços e 
cumprimento de todas as obrigações contratuais perante a Contratante.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 
2.1. O valor total desta contratação é estimado em R$ 325.000,00 (trezentos e 
vinte e cinco mil reais). 
 
2.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento pelos serviços objeto deste 
contrato, desde que previamente autorizados e após comprovada a sua efetiva 
realização, em até 10 (dez) dias após a apresentação dos respectivos 
documentos legais de cobrança. 
 
2.2.1. Havendo pagamentos a eventuais subcontratadas, estas deverão 
apresentar os documentos do item anterior. 
 
2.3. Será lavrado Termo de Aceitação de Serviço, assinado pela Assessoria de 
Comunicação e Relações Públicas da CONTRATANTE, responsável pela 
fiscalização do contrato. 
 
2.4. O valor a ser pago, será apurado calculando-se o desconto de 80% 
(oitenta por cento) sobre os custos de produção da empresa, apurados em 
relação à tabela do Sindicato de Propaganda do Estado de Minas Gerais. 
 
2.5. O percentual de honorários incidentes sobre os custos de serviços de 
terceiros (externos), referente à elaboração de peças e materiais, com o 
envolvimento de trabalhos pela Agência e cuja distribuição não proporcione à 
proponente o desconto de Agência a ser concedido pelos veículos de 
divulgação, será de 10% (dez por cento). 
 
2.6. O percentual de honorários incidentes sobre os custos de outros serviços, 
cuja produção seja incumbida a terceiros, e o serviço da agência limitar-se 
exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou suprimento será de 
2% (dois por cento). 
 
2.7. O percentual máximo a ser pago pela Contratada a atores, modelos e 
locutores, na reutilização de peças por novos períodos iguais ao inicialmente 
pactuados será de 1% (um por cento). 
 
2.8. O percentual máximo a ser pago pela Contratada a autores de obras 
artísticas preexistentes, aproveitadas em peças publicitárias, na reutilização 
dessas peças por novos períodos iguais ao inicialmente pactuado será de 1% 
(um por cento). 
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2.9. O valor a ser pago em caso de eventual necessidade de contratação para 
outros serviços, incluindo-se no âmbito de atuação das agências de 
publicidade, conforme item 2.4 do edital, onde a agência não será remunerada 
através de percentuais de honorários ou comissão, será de R$ 5,00 (cinco 
reais) a hora. 
 
2.10. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas 
de suas exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de 
regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, 
relativamente à competência imediatamente anterior aquela a que se refere à 
remuneração auferida. 
 
2.11. A Nota Fiscal/Fatura de quaisquer fornecedores será emitida em nome da 
Câmara Municipal de João Monlevade, e entregue aos cuidados da 
CONTRATADA para faturamento. 
 
2.11.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em moeda corrente do país, 
isenta de erros. 
 
2.11.2. – A CONTRATADA deverá discriminar em sua Nota Fiscal/Fatura o 
nome e o número da Nota Fiscal/Fatura do fornecedor, bem como a 
discriminação dos serviços prestados. 
 
2.11.3. – O faturamento deverá vir acompanhado: 
 

a) do comprovante da prestação de serviços; 

b) da Nota Fiscal/Fatura do fornecedor com a discriminação obrigatória do 

período da prestação de serviços; 

c) da autorização devidamente assinada pelo servidor responsável; 

d) do Termo de Aceitação de Serviço assinado pelo servidor responsável. 

 
2.12.  No caso dos serviços não estarem de acordo com as especificações 
técnicas e demais exigências da CONTRATANTE, fica ela desde já autorizada 
a reter o respectivo pagamento, até que sejam processadas as alterações e 
retificações determinadas. 
 
2.13. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no 
caso de incorreção, serão devolvidos, e o prazo para pagamento contar-se-á 
da data de reapresentação da fatura/nota fiscal. 
 
2.14. Dos pagamentos devidos ao contratado, serão descontados os valores de 
multa ou eventuais débitos daquela para com a administração, referentes a 
qualquer contrato entre as mesma partes, sem obrigatoriedade de prévio aviso. 
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2.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, 
provocados exclusivamente pelo Legislativo, o valor devido deverá ser 
acrescido  de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de 
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula: 
   
I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO 
 
3.1. Por força das Leis Federais nº 9069/95 e 10.192/2001, os preços poderão 
ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo 
disposição autorizativa do Governo Federal. 
 
3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, automaticamente e independente de 
aditivo, os preços mensais serão corrigidos monetariamente pelo IGP/M (FGV), 
ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação 
governamental. 
 
3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o 
mês da assinatura do Contrato e do 12º mês da execução, passando a vigorar 
o novo preço a partir do 13º mês. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 
4.1. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017, contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Contratante, 
nos termos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO 

 
5.1. A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta 
da dotação orçamentária nº 01.07.01-01.131.0101.2197 3.3.90.39.00 F. 75 
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Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica, constante no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2017. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
6.1. DA CONTRATANTE 
 
6.1.1. Coordenar os serviços objeto do contrato por meio da Assessoria de 
Comunicação; 
 
6.1.2. Solicitar à contratada, em tempo hábil, a execução de qualquer serviço 
ou tarefa; 
 
6.1.3. Aprovar, previamente, os trabalhos a serem executados e seus 
respectivos custos; 
 
6.1.4. O pagamento no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante 

apresentação de Nota Fiscal/Fatura; 
 
6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato. 
 
 6.2. DA CONTRATADA 
 
6.2.1. Executar os serviços com elevada qualidade e correção, ainda que 
autorizada sua execução por terceiros, em conformidade com as normas éticas 
e técnicas; 
 
6.2.2. Submeter, previamente, à Assessoria de Comunicação os trabalhos a 
serem executados e seus respectivos custos, devidamente acompanhados do 
seguinte: 
 

a) No mínimo 3 (três) estudos indicativos de forma e conteúdo do trabalho 
a ser executado; 

b) No mínimo 3 (três) orçamentos em papel timbrado de cada fornecedor 
ou prestador de serviços, quando o trabalho envolver a participação de 
terceiros, salvo no caso de imprensa falada, se forem utilizados todos os 
veículos de comunicação, legalmente constituídos, existentes no município; 

c) Os documentos acima citados poderão tornar-se públicos, serão 
juntados ao processo respectivo e ficarão sob a guarda da Assessoria de 
Comunicação por um período mínimo de cinco anos. 
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6.2.3. Apresentar plano de avaliação de resultados, planejamento de mídia e 
definição de impacto total desejado e da frequência de veiculação necessária a 
cada campanha, dentro dos prazos estabelecidos pela Contratante; 

 
6.2.4. – Responsabilizar-se por todos os serviços especificados neste contrato, 
de modo a garantir sua plena execução, utilizando equipamentos adequados e 
pessoal técnico qualificado; 
 

6.2.5. Alocar os recursos humanos e materiais necessários à execução dos 
serviços; 

 
6.2.6. Responsabilizar-se por qualquer infração de direito de uso de ideias, 
métodos ou processos legalmente previdenciários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam sobre os serviços objeto do contrato; 
 
6.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer encargos tributários, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, comerciais decorrentes da execução dos serviços; 
6.2.8. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da 
capacidade de atendimento (Proposta Técnica da Tomada de Preços que deu 
origem a este ajuste) na elaboração dos serviços objeto deste contrato, 
admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE; 
 
6.2.9.  Envidar todos os esforços no sentido de obter as melhores condições 
nas negociações comerciais junto a terceiros e transferir, integralmente, à 
CONTRATANTE, todas e quaisquer vantagens referentes a produção e 
veiculação; 
 
6.2.10.  Repassar à CONTRATANTE todos os descontos e favorecimentos 
financeiros obtidos no desenvolvimento de seu trabalho, reconhecendo que 
sobre estes valores não incidirá a Comissão da CONTRATADA; 
 
6.2.11.  Solicitar prévia autorização à CONTRATANTE, quando houver 
necessidade de contratação de pessoas (artistas, técnicos, etc.) não 
pertencentes ao seu quadro de colaboradores; 
 
6.2.12.  Solicitar prévia autorização à CONTRATANTE, quando no 
desenvolvimento dos trabalhos aqui contratados, for necessária a realização de 
quaisquer despesas extraordinárias; 
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6.2.13.  Efetuar e apresentar, antes das subcontratações, cotações de preços 
para aquisição de suprimentos, com pelo menos 03 (três) fornecedores, 
remetendo à CONTRATANTE para prévio exame e aprovação; 
 
6.2.14.  Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e 
apresentar, no mínimo, 03 (três) propostas, observando sempre que, se não 
houver possibilidade de obter 03 (três) propostas, a CONTRATADA deverá 
apresentar as justificativas pertinentes, por escrito. As propostas devem conter 
elementos mínimos de identificação da proponente, tais como o nome da 
empresa, endereço, CNPJ, nome completo, RG e CPF do responsável pela 
proposta, data e assinatura; 
 
6.2.15.  Acompanhar, sistematicamente, a regularidade fiscal dos fornecedores 
junto a Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e a Caixa Econômica 
Federal (FGTS); 
 
6.2.16.  Obter a aprovação prévia e expressa da CONTRATANTE para assumir 
despesas de produção, veiculação e qualquer outra relacionada com este 
contrato; 
 
6.2.17.  Submeter a subcontratação de terceiros, para a execução de serviços 
objeto deste contrato, à prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; e nos 
casos em que a CONTRATANTE proceder à verificação prévia da adequação 
dos preços dos serviços de terceiros em relação aos do mercado e rejeitá-los, 
providenciar novos fornecedores; 
 
6.2.18.  Produzir, após a aprovação do serviço pela CONTRATANTE, uma 
cópia Betacam e uma em DVD de cada filme para TV, uma cópia de spots e 
jingles de rádio e duas provas de fotolito de anúncios para revistas, jornais e 
demais peças impressas, bem como digitalizar todas as peças produzidas. E, 
quando solicitado pela CONTRATANTE, entregar em CD ou DVD quaisquer 
peças gráficas produzidas para a CONTRATANTE em formato de arquivo 
aberto; 
 
6.2.19.  Orientar a produção e a impressão das peças gráficas (folhetos, 
cartazes, mala-direta, etc.) aprovadas pela CONTRATANTE; 
 
6.2.20.  Entregar à CONTRATANTE, até o dia 10 do mês subsequente, um 
relatório das despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior e 
um relatório dos serviços em andamento, estes com os dados mais relevantes 
para uma avaliação de seu estágio; 
 
6.2.21.  Transferir à CONTRATANTE o desconto de antecipação de 
pagamento, caso este venha a saldar compromisso antes do prazo estipulado; 
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6.2.22.  Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, 
rejeições, cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante 
comunicação da CONTRATANTE, respeitadas as obrigações contratuais já 
assumidas com terceiros e os honorários da CONTRATADA pelos serviços 
realizados até a data dessas ocorrências, desde que não causadas pela 
própria CONTRATADA ou por terceiros por ela contratados; 
 
6.2.23.  Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou 
fatos desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA, 
independentemente de solicitação; 
 
6.2.24.  Divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste 
contrato, que envolva o nome da CONTRATANTE, somente mediante sua 
prévia e expressa autorização; 
 
6.2.25.  Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais 
prejuízos e danos decorrentes de sua demora, omissão ou erro, na condução 
dos serviços de sua responsabilidade, na veiculação de publicidade ou em 
quaisquer serviços objeto deste contrato; 
 
6.2.26.  Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou 
erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 
despesas ou perda de descontos para a CONTRATANTE; 
 
6.2.27.  Comunicar à CONTRATANTE e obter sua aprovação, quando da 
contratação de serviços ou compra de material de empresas em que a 
CONTRATADA ou seus empregados tenham, direta ou indiretamente 
participação societária, ou qualquer vínculo comercial; 
 
6.2.28. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93; 
 
6.2.29. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

 
7.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará 
a inadimplência da contratada, sujeitando-a as seguintes penalidades: 
 
7.1.1. Advertência; 
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7.1.2. Multa nos seguintes percentuais: 
 
a) Multa no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor devido 

sobre o serviço ou parte dele, por dia de atraso na entrega; 
b) Multa no importe de 1% (um por cento) do valor do contrato, no caso de 

não publicação de qualquer matéria legal ou publicação fora do prazo 
solicitado pelo contratante, podendo ocorrer rescisão contratual e 
aplicação das demais penalidades previstas neste título; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso da 
contratada, injustificadamente, desistir da contratação, podendo ser 
ainda aplicadas demais penalidades previstas neste título; 

 
7.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara 
Municipal de João Monlevade pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Câmara 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 
 
7.2. Na aplicação das penalidades previstas nos subitens 7.1.1, 7.1.3 e 7.1.4 
será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
 

7.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria à 
Câmara Municipal de João Monlevade, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 
a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos 
das faturas devidas pela Câmara, quando for o caso. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 
8.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes 
casos: 
 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA; 
 
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da 
CONTRATADA; 
 
c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da 
CONTRATADA; 
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d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do 
Estatuto das Licitações; 
 
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 

CLÁUSULA NONA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. O contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 
 
9.2 - Para atender a seus interesses, a Câmara reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93; 

 
9.3. A Contratada deverá executar o contrato e seu objeto diretamente, salvo 
aqueles que, por sua natureza, reclamem à execução por terceiros. Na hipótese 
de subcontratação a Contratada responderá integralmente pela boa e fiel 
execução dos termos deste contrato, do edital e da proposta aceita; 
 
9.4. A tolerância da Câmara Municipal com qualquer atraso ou inadimplência por 
parte da Contratada ou a abstenção do exercício de quaisquer direitos 
assegurados neste contrato não importará, de forma alguma, uma alteração 
contratual; 
 

9.5. O Edital e seus anexos são partes integrantes deste. 
 

 
CLÁUSULA DEZ – DA NOVAÇÃO 

 
10.1.  Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do 
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a 
extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer 
tempo. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 
11.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório 
nº 08/2015 que lhe deu causa, para cuja execução exigir-se-á rigorosa 
obediência ao Edital Convocatório e seus anexos. 
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CLÁUSULA DOZE – DA PUBLICAÇÃO 

 

12.1. – A publicação do extrato do presente contrato será de responsabilidade da 
contratante, que deverá fazê-lo até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, no órgão de divulgação oficial do Município, que é o Jornal emitido 
pela Associação Mineira de Municípios- AMM. 

 

CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir quaisquer 
dúvidas quanto à execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

João Monlevade, 07 de fevereiro de 2017. 
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Djalma Augusto Gomes Bastos 

CONTRATANTE 
 

 
 

SHINE ON LTDA – ME 
Douglas Antônio Araújo Cota 

Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 1) ________________________________  CPF:  

 
  2) ________________________________  CPF:  

 


