
1.1.1.Planejamento de comunicação e elaboração de estratégias em

assessoria de imprensa externa, nos âmbitos estadual e nacional.

1.1.2.Elaboração de sugestões de pautas.

1.1.3.Produção e distribuição de press releases, press kits e avisos

de pauta.

1.1.4.Produção de artigos, notas, cartas e outros textos nece

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto desta Concorrência Pública, a Contratação de Empresa

Especializada em Consultoria, Planejamento Estratégico e Serviços de

Assessoria de Imprensa, conforme especificações técnicas descritas abaixo:

Aos J 3  dias do mês de  fg^gJg j iro, do ano de

2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, no

Departamento de Licitações e Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n. 201,

Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,

compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato

representada por sua Secretária Municipal de Governo, MARÍLIA MARTON CORRÊA,

brasileira, solteira, funcionária pública, portadora da Cédula de Identidade

RG n 25.625.920-3 e inscrita no CPF/MF sob o n 272.388.408-2, doravante

denominados simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa SAVANNAH
SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA., com sede na Rua Joinville, . 2508 - Io andar,

Pedro Moro, São José dos Pinhais/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n

06.333.973/0001-29, Inscrição Estadual isento, neste ato representada por

MICHEL RODRIGUES, portador da Cédula de Identidade RG n 5.896.954-0, inscrito

no CPF/MF n 004.307.259-30, residente e domiciliado na Rua José Sary, n. 8,

Casa 20, Pedro Moro - São José dos Pinhais/PR, doravante denominada

simplesmente "CONTRATADA", as quais, na presença das testemunhas adiante

nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente contrato, mediante as

cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSULTORIA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, QUE ENTRE
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL E A EMPRESA SAVANNAH SOLUÇÕES EM
COMUNICAÇÃO LTDA. , ORIUNDA DO PROCESSO N .

7679/2017- CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 02/2018.
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1.1.9.Consultoria e gerenciamento de crises de imagem.

1.1.10.Media Trainings e apoio na qualificação de representantes da

Administração Municipal  que  irão  realizar  atendimentos,  prestando

informações e entrevistas a veículos de comunicação.

1.1.11.Acompanhamento presencial, quando solicitado, de autoridades da

Administração  Municipal  por  ocasiões  de  entrevistas  previamente

agendadas.

1.1.12.Identificação  no  noticiário  de  eventuais  reportagens  que

contenham incorreções ou interpretações equivocadas sobre as ações e

programas da Administração Municipal e imediato direcionamento e alerta

à Subsecretária de Comunicação para ação corretiva no veiculo de

comunicação, além do acompanhamento da publicação das correções enviadas

e seu devido registro no referido veiculo.

1.1.13.Suporte  à  Subsecretária  de  Comunicação  no planejamento  e

execução de ações de Assessoria de Comunicação para as atividades da

Prefeitura de São Caetano do Sul, sobretudo no relacionamento com os

grandes veículos de comunicação  (jornais,  revistas,  rádios,  TVs e

internet).

1.1.14.Atividades relativas à produção e distribuição de releases

(texto, áudio e, eventualmente, vídeo), press kits, artigos, elaboração

de programa de visitas e de banco de pautas para as midias regional,

estadual, nacional e internacional, produção de matérias para

publicações institucionais da Prefeitura de São Caetano do Sul,

acompanhamento de entrevistas.

1.1.15.Atendimento a midia, com destaque para os jornalistas de fora

do município.

1.1.16.Registro fotográfico das atividades da Prefeitura, visando à

divulgação junto a todos os segmentos de midia.

1.1.17.Serviço de clipping (jornais,  revistas e internet),  fcom\ os
respectivos relatórios quantitativo e qualitativo, execução dos sarvijços

Produção de análise de midia diária1.1.:

para o trabalho.

1.1.5.Produção de materiais para publicações institucionais.

1.1.6.Monitoramento de midia através de clippings e análise de

resultados.

1.1.7.Registro fotográfico do trabalho desenvolvido pela Prefeitura,

visando à divulgação junto à midia.
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por meio de equipe de jornalistas.

1.1.18.Elaboração  de  clipping  eletrônico  temático  que  contemple

assuntos de todas as secretarias da Administração.

1.1.19.Clipping: A Subsecretária de Comunicação tem a necessidade de

avaliar permanentemente a cobertura dos meios de comunicação sobre São

Caetano  do  Sul,  assim como  a  eficiência  das  ações  da  própria

Subsecretária de Comunicação e de seus parceiros no trabalho com a

midia. Assim, a contratada deverá fornecer clipping eletrônico online,

atualizado diariamente, sobre a cidade incluindo as ações do poder

público.  0 clipping deverá abranger a imprensa local,  regional e

nacional.

1.1.20.Apurar e elaborar sugestões de pauta sobre temas,  fatos e

acontecimentos pertinentes à Prefeitura de São Caetano do Sul e a

iniciativas (econômicas, culturais, esportivas etc.) desenvolvidas em

São Caetano do Sul, para serem dirigidas aos veiculos de comunicação,

levando-se em consideração os temas de maior demanda e interesse por

parte dos veiculos de comunicação;

1.1.21.Atender aos pedidos de informações e de entrevistas feitos pelos

veiculos de comunicação,  informando sobre a viabilidade ou não de

fornecer os dados e/ou contatos solicitados;

1.1.22.Acompanhar o trabalho das equipes de reportagem, quando em

entrevistas com representantes da Prefeitura;

1.1.23.Produzir eventualmente matérias para publicações da Prefeitura

de São Caetano do Sul;

1.1.24.Consultoria de gerenciamento de risco à imagem da Prefeitura de

São Caetano do Sul, por meio de trabalho de prevenção ou identificação

prévia de eventuais incidentes que podem ser objetos de reportagens

negativas da cidade, bem como de gerenciamento posterior de crises

alimentadas pela grande midia.

1.1.25.Treinamento   do   prefeito,   vice-prefeito,   secretários,

secretários  adjuntos,   diretores  e  assessores  de  imprensa  da

Subsecretária  de  Comunicação  no  relacionamento  com  os  meios  de

comunicação [media training), divididos da seguinte forma:

a)Treinamento  coletivo  para  secretários,  diretores  e  secretários-

adjuntos, 16 horas/ano;

b)Treinamento coletivo para assessores de imprensa, 16 horas/ano;

c)Treinamento individual para prefeito, vice-prefeito,  secretá^i^s /e

secretários adjuntos, 08 horas/ano.
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2.3.6. Elaboração de clipping eletrônico diário das matérias publicadas

a partir de iniciativas da CONTRATADA e de clipping cobrindo o conjunto

das necessidades da Administração Municipal, liberado na forma de

newsletter eletrônica diária. Elaboração da análise de midia diária.
40hs/mês

2.3. PLANILHA DE SERVIÇOS E HORAS

2.3.1.Apoio à Subsecretária Municipal de Comunicação, nas atividades

de coordenação e assessoria no planejamento de comunicação, por meio de

diagnóstico das atividades e objetivos dos programas, ações e serviços em
andamento na Administração Pública: 20hs/mês

2.3.2.Desenvolvimento de um plano estratégico de comunicação, voltado

para  a  grande  midia  externa  e  para  outros  formadores  de  opinião

(blogueiros, youtubers etc), a fim de informar de forma eficaz sobre as

ações e programas da Administração Pública, englobando todos os órgãos da

Subsecretária de Comunicação. Este plano deve conter medidas de curto,

médio e longo prazo, com propostas de execução que possibilitem o

fornecimento de informação adequada a todos os veículos de comunicação.

Esse plano de comunicação externo deverá ser integrado ao plano interno,
desenvolvidos pelas estruturas da Secretaria. lOhs/mês

2.3.3.Monitoramento  diário da  exposição  da Administração  Pública

Municipal na midia

(veículos de comunicação,  assim considerados os jornais,  revistas e
internet), e análise de midia. 40hs/mês

2.3.4.Divulgação  dos materiais  produzidos  junto  à  grande midia.

140hs/mês.

2.3.5.Levantamento de informações, junto à Subsecretária de Comunicação

para a produção dos relatórios mensais dos resultados de divulgação das
ações, programas e serviços da Administração Pública.  20hs/mês.

2.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta, dentro dos prazos

estabelecidos.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. A Ordem de Inicio dos Serviços será encaminhada por quaisquer meios de

comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Contratada, inclusive fac-simile e correio eletrônico.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. Contrato terá vigência por 12 (doze meses), contados a partir de sua

assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite de

60 (sessenta) meses, observado o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei

8.666/93, desde que aferida a existência dos recursos orçamentários e

financeiros necessários.

2.3.7.Coordenação e apoio diário no atendimento realizado por esta

Subsecretária de Comunicação, das solicitações dos veículos de comunicação
externos (tais como jornais, revistas, TV, rádio e internet). lOhs/mês

2.3.8.Atendimento diário a jornalistas e gerenciamento das informações

solicitadas pelos veículos de comunicação, triagem e análise para posterior
encaminhamento à Subsecretária de Comunicação. 160hs/mês

2.3.9.Apoio à Subsecretária de Comunicação, na seleção e qualificação

de porta-vozes e representantes da Administração Pública (media training) ,

que irão realizar as atividades de atendimento e esclarecimento às

solicitações  dos  veículos  de  comunicação,  tais  como entrevistas  ou

prestação de esclarecimentos sobre ações, programas e serviços, utilizando

sempre critérios técnicos, tais como perfil adequado, o tema em pauta e
seu enfoque estratégico, dentre outros. lOhs/mês

2.3.10.Avaliação e planejamento estratégico de eventuais contatos e

reuniões diretos e personalizados entre os veículos de comunicação e os

representantes da Subsecretária de Comunicação, sempre objetivando uma

adequada divulgação das ações,  projetos e serviços da Administração

Pública, respeitando-se as obrigações legalmente instituídas de educar e

informar à população do Município. lOhs/mês

2.3.11.Apoio na  elaboração  de  relatórios  específicos  sobre  temas

relacionados  a ações,  projetos  e  serviços  da Administração  Pública

Municipal, para servir como ferra- menta de suporte às ações de comunicação

realizada  pela  Subsecretária  de  Comunicação  junto  aos  veículos  de

comunicação, no tocante à divulgação destes temas, atendendo ao disposto
no art. 37,  1 da Constituição Federal.  20hs/mês

2.3.12.Registro   fotográfico   da   atividade   desenvolvida   pela

Subsecretária de Comunicação,  visando à divulgação junto a todos os

segmentos de midia.  Catalogação,  tratamento e preparo das imagens ;

160hs/mês
2.3.13.Total de horas estimadas por mês: 640 HORAS
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0,001.580,0079,00
Levantamento de informações, junto à
Subsecretária Municipal de Comunicação, para
a produção dos relatórios mensais dos
resultados de divulgação das ações, programas

05

258.720,0021.560,00154,00Divulgação dos materiais produzidos junto à
grande midia. 140hs/mês.

04

71.520,005.960,00149,00

Monitoramento diário da exposição da
Administração Pública Municipal na midia
(veículos de comunicação, assim considerados
os jornais, revistas e internet), e análise de
midia. 40hs/mês.

03

17.880,001.490,00149,00

Desenvolvimento de um plano estratégico de
comunicação, voltado para a grande midia
externa e para outros formadores de opinião
(blogueiros, youtubers etc), a fim de
informar de forma eficaz sobre as ações e
programas da Administração Pública, englobando
todos os órgãos do Subsecretária Municipal de
Comunicação. Este plano deve conter medidas de
curto, médio e longo prazo, com propostas de
execução que possibilitem o fornecimento de
informação adequada a todos os veículos de
comunicação. Esse plano de comunicação externo
deverá ser integrado ao plano interno,
desenvolvidos pelas estruturas da Secretaria.
lOhs/mês.

02

35.760,002.980,00149,00
Comunicação, nas atividades de coordenação e
assessoria no planejamento de comunicação, por
meio de diagnóstico das atividades e objetivos
dos programas, ações e serviços em andamento
na Administração Pública: 20hs/mês.

01

DETALHAMENTO DOS VALORES

R$ 990.720,00

(Novecentose
noventamil,
setecentos evinte
reais).

R$ 82.560,00

Contratação de empresa especializada em consultoria,
planejamento estratégico e serviços de assessoria de
imprensa, que tenha atuação em todo o Brasil, que
possua materiais tecnológicos de primeira (Ia)
qualidade e mão de obra especializada. O objeto
contratual será executado sob inteira
responsabilidade da empresa de assessoria de imprensa
que utilizará seus próprios recursos humanos,
materiais e equipamentos e de acordo com as normas
técnicas vigentes e disposições especificações
técnicas descritas no anexo I - termo de referência.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
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CLÁUSULA QUINTA -RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATU

190.080,00

18.960,00

17.880,00

17.880,00

295.680,00

9.480,00

37.920,00

15.840,00

1.580,00

1.490,00

1.490,00

24.640,00

790,00

3.160,00

99,00

79,00

149,00

149,00

154,00

79,00

79,00

Registro fotográfico da atividade desenvolvida
pela Subsecretária Municipal de Comunicação,
visando à divulgação junto a todos os
segmentos de midia. Catalogação, tratamento e
preparo das imagens; 160hs/mês.

Apoio na elaboração de relatórios específicos
sobre temas relacionados a ações, projetos e
serviços da Administração Pública Municipal,
para servir como ferramenta de suporte às
ações de comunicação realizada pela Secretaria
Municipal de Comunicação junto aos veículos de
comunicação, no tocante à divulgação destes
temas, atendendo ao disposto no art. 37,  1
da Constituição Federal.  20hs/mês.

Avaliação e planejamento estratégico de
eventuais contatos e reuniões diretos e
personalizados entre os veículos de
comunicação e os representantes da
Subsecretária Municipal de Comunicação, sempre
objetivando uma adequada divulgação das ações,
projetos e serviços da Administração Pública,
respeitando-se as obrigações legalmente
instituídas de educar e informar à população
do Município. lOhs/mês.

Apoio à Secretaria Municipal de Comunicação,
na seleção e qualificação de porta-vozes e
representantes da Administração Pública (media
training), que irão realizar as atividades de
atendimento e esclarecimento às solicitações
dos veículos de comunicação, tais como
entrevistas ou prestação de esclarecimentos
sobre ações, programas e serviços, utilizando
sempre critérios técnicos, tais como perfil
adequado, o tema em pauta e seu enfoque
estratégico, dentre outros. lOhs/mês.

Atendimento diário a jornalistas e
gerenciamento das informações solicitadas
pelos veículos de comunicação, triagem e
análise para posterior encaminhamento à
Subsecretária Municipal de Comunicação.
160hs/mês.

Coordenação e apoio diário no atendimento
realizado por esta Secretaria Municipal de
Comunicação, das solicitações dos veículos de
comunicação externos (tais como jornais,
revistas, TV, rádio e internet). lOhs/mês.

Elaboração de clipping eletrônico diário das
matérias publicadas a partir de iniciativas da
CONTRATADA e de clipping cobrindo o conjunto
das necessidades da Administração Municipal,
liberado na forma de newsletter eletrônica
diária. Elaboração da análise de midia diária.
40hs/mês.

e serviços da Administração Pública.
20hs/mês.

12

11

10

09

08

07

06
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4.7.3.   Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos

federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo

inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas xa' a ^d' do

parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fu

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,  fica

interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente

após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante

poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo

de percentual) , do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo

pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário

para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela DETENTORA dos

seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,

do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade

Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.2. Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados da

data em que for atestada a prestação dos serviços. A atestação será efetuada

no prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a

qual deverá ser aprovada, conferida e assinada pelo Setor Requisitante e

encaminhada posteriormente, à Seção de Contabilidade para lançamento e demais

providências, na conta bancária da Contratada, Banco SICOOB SUL, agência n

4368, conta n 7340-7.

4.1. As despesas com a execução do presente onerarão a dotação orçamentária

de n 02.16.02.04.131.0100.2.133.3.3.90.39.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.
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5.7. Responsabilizar-se pela execução dos serviços objeto da licitação

cabendo ao seu representante acompanhar o cumprimento rigoroso dos prazos

organização de reuniões, entrega de documentos, elaboração de relatórios d

acompanhamento e quaisquer atividades pertinentes à execução dos serviços.

5.6. Manter-se, durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

5.5. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante o fornecimento dos materiais.

5.4.  Prestar os serviços nas condições previstas neste Edital;

5.3. Havendo a necessidade de substituição de profissional, substituir

apenas por profissionais com experiência equivalente ou superior, mediante

comunicação prévia à Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Executar  o  objeto  contratual  sob  sua  inteira  responsabilidade,

utilizando-se de seus próprios recursos humanos, materiais e equipamentos de

acordo com as normas técnicas vigentes e demais condições previstas neste

instrumento.

5.2.Operar como organização completa e  fornecer serviços de  elevada

qualidade;

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal

10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o período

de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no Índice do

IGPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante requerimento

da Contratada.

4.7.4. Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida

pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul OU

caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários

do Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada

por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não é cadastrada

e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos

relacionados com a prestação licitada.
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6.4.  Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento desta e

6.3. Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos serviços,

zelando por seu fiel cumprimento, promovendo seu recebimento, conferindo a
qualidade, especificação exigida dos mesmos, assim como os preços

apresentados, reservando-se o direito de rejeitar no todo ou em

serviços/produtos que não atenderem as especificações técnicas pact

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumpri o prazo fixado para pagamento

6.2.Manter-se,  durante  toda  a  execução,  em  compatibilidade  com  as

obrigações assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

5.8.1. A inadimplência do proponente não transfere a responsabilidade

por seu pagamento à Contratante, tampouco poderá onerar o objeto do

instrumento contratual, razão pela qual a proponente renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com

a Contratante.

5.9.Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus

empregados  e,  quando exigido por norma,  com relação a empregados  de

fornecedores contratados.

5.10.Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que foram devidos

em decorrência do objeto contratado, bem como as contribuições devidas à

Previdência Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes

de trabalho, os encargos que venham a ser criados e exigidos pelos poderes

públicos, seguros, transporte, tributos, e outras despesas que se fizerem

necessárias ao cumprimento do contrato.

5.11.Obrigar-se  por  quaisquer  responsabilidades  decorrentes  de  ações

judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei. A Contratada

também responderá por qualquer ação judicial que tenha por fundamento a

legislação trabalhista ou de proteção aos direitos autorais ou à propriedade

intelectual, devendo adotar providências no sentido de preservar a Prefeitura

Municipal de São Caetano do Sul, e de mantê-la excluída da lide, assim como

de reivindicações, demandas, queixas ou representações referentes a tais

assuntos.

5.12.Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais

pertinentes,  responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de

infrações a que houver dado causa.

comerciais5.8. Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e

resultantes do contrato celebrado.
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7.6. Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as s

penalidades:

7.5. Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das

obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,

a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.4. Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.3. Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a

Prefeitura a partir do 10 dia considerar rescindido o Contrato, sem

prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3

(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.

7.2.  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução:

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a

juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

6.5.Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos produtos

fornecidos;

6.6.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA.

6.7.Verificar, permanentemente, o desempenho da assessoria de imprensa.
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7.11. Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor

será devolvido à Contratada.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas

será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério

da Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado da

garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos

pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de

garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que

porventura haja.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 17.1, será a

Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.

87, 2 e 3 da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o

indeferimento da mesma quando interposta,  a Prefeitura providenciará a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo

para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I,

"f" da Lei Federal n 8.666/93.

7.8. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

outras, quando cabíveis.

7.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7. Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e demais cominações legais.

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

contratar com o Municipio de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;
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CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

9.2. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não

observância dos requisitos acima causando prejuizo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

7.14. 0 prazo para pagamento das multas será de 03 (três) dias úteis a contar

da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível,

o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber

da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como divida ativa,

sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem

transcritos, o Edital da Concorrência n 02/2018 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 7679/2017.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1. O gestor da presente contratação será o responsável pela subsecretária

de Comunicação, e em sua ausência, a Secretária Municipal de Governo, nos

termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu

artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo acompanhamento e

fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente certame,

procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias

ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência,

com o conseqüente controle dos prazos de inicio e término contratual,

aditamentos e instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado

pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC

123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art.

299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais

e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração

do Município de São Caetano do Sul.
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Nada mais havendo a ser de
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