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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO Nº 27/2020
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE QUE, ENTRE SI, FAZEM O
DETRAN-DF E A EMPRESA COMPANHIA DE
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
Processo nº: 00055-00068095/2019-60
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Autarquia Distrital criada pela Lei
n.º 6.296, de 15 de dezembro de 1975, vinculado à SSP/DF, situado no SAM Lote “A”, Bloco “B”, Edi cio Sede
do DETRAN, 1º andar, em Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.475.855/0001-79, neste ato
representada por seu Diretor-geral em exercício, GUSTAVO CARVALHO AMARAL, portador do CPF nº
023.999.361-67 e da CI nº 2.356.343 SSP-DF, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº 69.277.291/0001-66, estabelecida na Rua
Fidêncio Ramos, nº 195, 4º andar, Conjunto 43, Vila Olímpia, CEP 04551-010, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Sócia-Administradora, CAROLINA FERNANDES LAZARETH,
portadora da Carteira de Iden dade nº 35.994.704-9 SSP/SP e do CPF nº 274.768.168-89, têm, entre si,
acordado os termos deste contrato, objeto da Concorrência nº 001/2020 – SECOM, Processo SEI nº 0005500068095/2019-60, mediante as CLÁUSULAS, termos e condições a seguir:
1.

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS

1.1.
O presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº 12.232, de 29.04.10, e, de forma
complementar, das Leis nº 4.680, de 18.06.65, e nº 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores.
1.1.1.
Aplicam-se também a este contrato a Lei nº 3.184, de 29.08.03, o Decreto nº 57.690, de
01.02.66 e alterações posteriores, e as disposições do Edital da Concorrência nº 001/2020-SECOM/DF.
1.2.
Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato – e a ele se integram
em todas as cláusulas, termos e condições aqui não expressamente alterados – o Edital da Concorrência nº
001/2020-SECOM/DF e seus anexos, DOC-SEI nº 41965499, bem como os documentos que tenham servido
de base para o julgamento do certame supracitado, conforme documentos SEI nº 50693346, 51271749 e
43446389.
2.

OBJETO

2.1.
Cons tui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o
conjunto de a vidades realizadas integradamente que tenham por obje vo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender
ao princípio da publicidade e ao direito à informação, princípios, inicia vas ou ins tuições ou de informar o
público em geral e, quando couber, de promover a venda de bens ou serviços.
2.1.1.
Também integram
serviços especializados per nentes:

o

objeto

deste

contrato, como a vidades complementares, os

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61164874&infra_sistema=…

1/18

04/01/2021

SEI/GDF - 53245356 - Contrato

a)
ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento rela vos à execução do contrato;
b)
à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária des nadas a
expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias;
c)

à produção e à execução técnica das peças e ou material criados pela CONTRATADA.

2.1.1.1.
As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem 2.1.1 terão
a ﬁnalidade de gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação do DETRAN/DF, o públicoalvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças; aferir o desenvolvimento
estratégico, a criação e a divulgação de mensagens; possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas
ou peças, vedada a inclusão de matéria estranha ou sem per nência temá ca com a ação publicitária.
2.1.2.
Os serviços previstos no subitem 2.1.1 não abrangem as a vidades de promoção, de
patrocínio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a realização de eventos fes vos
de qualquer natureza e devem vincular- se a obje vos sociais de interesse público e sempre assumir caráter
educa vo, informa vo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos, imagens ou
expressões que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
2.1.2.1.
Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem precedente o patrocínio de
mídia, ou seja, de projetos de veiculação em mídia ou em instalações que funcionem como veículo de
comunicação, e o patrocínio da transmissão de eventos espor vos, culturais ou de entretenimento
comercializados por veículo de comunicação.
2.2.
A CONTRATADA atuará por ordem e conta do CONTRATANTE, em conformidade com o art. 3º
da Lei nº 4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e serviços especializados, para a execução das
a vidades complementares de que trata o subitem 2.1.1, e de veículos e demais meios de divulgação, para a
transmissão de mensagens publicitárias.
2.3.
A CONTRATADA não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução total
ou parcial de serviços previstos nesta Cláusula.
3.

VIGÊNCIA

3.1.
O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a par r do dia da sua
assinatura total pelas partes.
3.1.1.
O CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante acordo entre as
partes, nos termos do ar go 57 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
3.1.2.
A prorrogação será instruída mediante avaliação de desempenho da CONTRATADA, a ser
procedida pelo CONTRATANTE.
4.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1.
As despesas a serem realizadas pela CONTRATADA, nos primeiros 12 (doze) meses, estão
es madas em R$ 17.770.000,00 (Dezessete milhões e setecentos e setenta mil reais).
4.2.
No exercício de 2020, as despesas serão pagas com os recursos procedentes do orçamento
vigente do CONTRATANTE, correndo a despesa à conta da Dotação Orçamentária: fontes 237 e 220, função
06, subfunção 131, programa 6217 e 8217, meta 8505, sub tulo 0958, 8749, 0009, 8748, elemento de
despesa 339039 e Nota de Empenho nº 2020NE02079/02080 (53226594).
4.3.
Se o CONTRATANTE optar pela prorrogação deste contrato, nos próximos exercícios serão
consignadas no orçamento do Governo do Distrito Federal as dotações necessárias ao atendimento dos
pagamentos previstos.
4.4.
previstas.

O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu juízo, u lizar ou não a totalidade das dotações
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1.
Cons tuem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato ou dele
decorrentes:
5.1.1.

Operar com organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade.

5.1.2.
Centralizar o comando da publicidade do CONTRATANTE no Distrito Federal, onde, para esse
ﬁm, manterá sede, escritório ou sucursal. A seu juízo, a CONTRATADA poderá u lizar-se de sua matriz ou de
seus representantes em outros Estados para serviços de criação e de produção ou outros complementares
ou acessórios que venham a ser necessários, desde que garan das as condições previamente acordadas.
5.1.2.1.
A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da
data da assinatura deste instrumento, que possui, no Distrito Federal, estrutura de atendimento compa vel
com o volume e a caracterís ca dos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, representada pelos
seguintes proﬁssionais:
a)

2 (dois) na área de atendimento;

b)

1 (um) na área de planejamento;

c)

1 (uma) dupla na área de criação;

d)

2 (dois) nas áreas de produção impressa, eletrônica e de design/computação gráﬁca;

e)

2 (dois) na área de mídia.

5.1.3.
Realizar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de
fornecedores de serviços especializados e veículos – todos os serviços relacionados com o objeto deste
contrato, de acordo com as especiﬁcações es puladas pelo CONTRATANTE.
5.1.4.
U lizar, na elaboração dos serviços objeto deste contrato, os proﬁssionais indicados na
Proposta Técnica da concorrência que deu origem a este ajuste, para ﬁns de comprovação da capacidade de
atendimento, admi da sua subs tuição por proﬁssionais de experiência equivalente ou superior, mediante
comunicação formal ao CONTRATANTE.
5.1.5.
Envidar esforços no sen do de obter as melhores condições nas negociações comerciais junto
a fornecedores e veículos e transferir ao CONTRATANTE as vantagens ob das.
5.1.5.1.
Pertencem ao CONTRATANTE as vantagens ob das em negociação de compra de tempos e ou
espaços publicitários diretamente ou por intermédio da CONTRATADA, incluídos os eventuais descontos e as
boniﬁcações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos por veículo de
divulgação.
5.1.5.1.1.
O disposto no subitem 5.2.5.1 não abrange os planos de incen vo concedidos por veículos à
CONTRATADA e a outras agências, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.232/2010.
5.1.5.2.
O desconto de antecipação de pagamento será igualmente transferido ao CONTRATANTE, caso
esta venha a saldar compromisso antes do prazo es pulado.
5.1.5.3.
A CONTRATADA não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incen vo aos interesses
doa CONTRATANTE, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os
ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e
dados técnicos comprovados.
5.1.5.3.1.
O desrespeito ao disposto no subitem 5.1.5.3 cons tuirá grave violação aos deveres
contratuais por parte da CONTRATADA e a submeterá a processo administra vo em que, comprovado o
comportamento injus ﬁcado, implicará a aplicação das sanções previstas neste contrato.
5.1.6.
Negociar sempre as melhores condições de preço, até os percentuais máximos constantes dos
subitens 10.2.1.1 e 10.2.2 da Cláusula Décima, no tocante aos direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e
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outros protegidos pelos direitos de autor e conexos e aos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, nos
casos de reu lizações de peças publicitárias do CONTRATANTE.
5.1.7.
Observar as seguintes condições para o fornecimento de bens ou serviços especializados ao
CONTRATANTE:
I-

fazer cotações prévias de preços para todos os serviços a serem prestados por fornecedores;

II só apresentar cotações de preços ob das junto a fornecedores previamente cadastrados pelo
CONTRATANTE, aptos a fornecerem à CONTRATADA bens ou serviços especializados relacionados com as
a vidades complementares da execução do objeto deste contrato;
III apresentar, no mínimo, 3 (três) cotações coletadas entre integrantes do cadastro de fornecedores
que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido;
IV exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou serviços que a compõem, seus preços
unitários e total e, sempre que necessário, o detalhamento de suas especiﬁcações;
Va cotação deverá ser apresentada no original, em papel mbrado, com a iden ﬁcação do fornecedor
(nome completo, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados) e a iden ﬁcação (nome completo, RG
e CPF) e assinatura do responsável pela cotação;
VI juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes de inscrição do fornecedor no
CNPJ ou no CPF e no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, rela vos ao seu domicílio
ou sede, per nentes a seu ramo de a vidade e compa veis com o serviço a ser fornecido.
5.1.7.1.
Quando o fornecimento de bens ou serviços ver valor superior a 0,5% (cinco décimos por
cento) do valor global deste contrato, a CONTRATADA coletará orçamentos de fornecedores em envelopes
fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob ﬁscalização do CONTRATANTE.
5.1.7.2.
O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite
previsto na alínea ‘a’ do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/1993 (alterado pelo Decreto n.º 9.412/18) está
dispensado do procedimento previsto no subitem 5.1.7.1.
5.1.7.3.
O CONTRATANTE procederá à veriﬁcação prévia da adequação dos preços dos bens e serviços
cotados em relação aos do mercado.
5.1.7.4.
Se não houver possibilidade de obter 3 (três) cotações, a CONTRATADA deverá apresentar as
jus ﬁca vas per nentes, por escrito, ao Executor deste contrato.
5.1.7.5.

Se, e quando julgar conveniente, o CONTRATANTE poderá:

a)
Supervisionar o processo de seleção de fornecedores realizado pela CONTRATADA quando o
fornecimento de bens ou serviços ver valor igual ou inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
global deste contrato;
5.1.7.6.
Cabe à CONTRATADA informar, por escrito, aos fornecedores de serviços especializados acerca
das condições estabelecidas na Cláusula Décima para a reu lização de peças e materiais publicitários,
especialmente no tocante aos direitos patrimoniais do autor e conexos.
5.1.7.7.

As disposições dos subitens 5.1.7 a 5.1.7.6 não se aplicam à compra de mídia.

5.1.8.
Submeter a contratação de fornecedores, para a execução de serviços objeto deste contrato, à
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
5.1.8.1.
É vedada a cotação prévia de preços para o fornecimento de bens ou serviços especializados
de empresas em que:
Ium mesmo sócio ou co sta par cipe de mais de uma empresa fornecedora em um mesmo
procedimento;
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II dirigente ou empregado da CONTRATADA tenha par cipação societária ou vínculo comercial ou de
parentesco até o terceiro grau.
5.1.9.
Obter a aprovação prévia do CONTRATANTE, por escrito, para autorizar despesas com serviços
especializados prestados por fornecedores, veiculação e qualquer outra relacionada com este contrato.
5.1.9.1.
A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos, por
ordem e conta do CONTRATANTE, se previamente a iden ﬁcar e ver sido por ela expressamente autorizada.
5.1.10.
Apresentar ao CONTRATANTE, para aprovação do Plano de Mídia de cada campanha ou ação,
relação dos meios, praças e veículos dos quais será possível e dos quais se revela impossível obter o relatório
de checagem de veiculação a cargo de empresa independente, para ﬁns do disposto no subitem 11.5 da
Cláusula Décima Primeira, e a(s) jus ﬁca va(s) que demonstre(m) tal impossibilidade, com o ﬁm de atender
ao disposto no ar go 15 da Lei nº 12.232/2010.
5.1.11.
Apresentar ao CONTRATANTE, como alterna va ao subitem 5.1.10, estudo prévio sobre os
meios, praças e veículos dos quais será possível e dos quais se revela impossível obter o relatório de
checagem de veiculação a cargo de empresa independente, para ﬁns do disposto no subitem 11.5 da
Cláusula Décima Primeira, e a(s) jus ﬁca va(s) que demonstre(m) tal impossibilidade, com o ﬁm de atender
ao disposto no ar go 15 da Lei nº 12.232/2010.
5.1.11.1.
A CONTRATADA se obriga a apresentar novo estudo prévio ao CONTRATANTE sempre que
houver alterações no tocante a meios, praças e veículos dos quais se revela possível obter o relatório de
checagem de veiculação a cargo de empresa independente.
5.1.12.
Encaminhar imediatamente após a produção dos serviços, para cons tuir o acervo do
CONTRATANTE, sem ônus para esta:
a)

TV e Cinema: cópias em Betacam,e/ou DVD e/ou arquivos digitais;

b)

Internet: cópias em CD;

c)

Rádio: cópias em CD, com arquivos digitais;

d)
Mídia impressa e material publicitário: cópias em CD, com arquivos em alta resolução, abertos e ou
ﬁnalizados.
5.1.12.1.
As peças poderão ser agrupadas em um mesmo DVD, caso atenda à solicitação do
CONTRATANTE.
5.1.13.
Manter, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a ex nção deste contrato,
acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados, compreendendo as peças e ou material
produzidos, independentemente do disposto no subitem 5.1.12.
5.1.14.
Orientar a produção e a impressão das peças gráﬁcas (folhetos, cartazes, mala-direta, etc.)
aprovadas pelo CONTRATANTE.
5.1.14.1.
O material a ser u lizado na distribuição só será deﬁnido após sua aprovação pelo
CONTRATANTE e sua reprodução dar-se-á a par r das peças mencionadas no subitem 5.1.12.
5.1.15.
Entregar ao CONTRATANTE, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, relatório das despesas de
produção e veiculação autorizadas no mês anterior e relatório dos serviços em andamento, estes com os
dados mais relevantes para avaliação de seu estágio.
5.1.16.
Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições, cancelamentos ou
interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação do CONTRATANTE, respeitadas as obrigações
contratuais já assumidas com fornecedores e veículos e os honorários da CONTRATADA pelos serviços
realizados até a data dessas ocorrências, desde que não causadas pela própria CONTRATADA ou por
fornecedores e veículos por ela contratados.
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5.1.17.
Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato, que envolva o
nome do CONTRATANTE, mediante sua prévia e expressa autorização.
5.1.18.
Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos desabonadores
no ciados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação.
5.1.19.
ﬁnanceira.

Não caucionar ou u lizar o presente contrato como garan a para qualquer operação

5.1.20.
Manter, durante a execução deste contrato, em compa bilidade com as obrigações por esse
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na concorrência que deu origem a este ajuste, incluída
a cer ﬁcação de qualiﬁcação técnica de funcionamento de que tratam o ar go 4º e seu § 1º da Lei nº
12.232/2010.
5.1.21.
Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais per nentes e
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa, bem assim,
quando for o caso, a legislação estrangeira com relação a trabalhos realizados ou distribuídos no exterior.
5.1.22.
Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus empregados e, quando for o
caso, com relação a empregados de fornecedores contratados.
5.1.23.
Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em decorrência do
objeto deste contrato, 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 e outras despesas que se ﬁzerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
5.1.24.
Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados.
5.1.24.1.
No tocante ao recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos
empregados, a comprovação por parte da CONTRATADA deverá ser realizada mês a mês, nos termos da Lei
Distrital nº 5.087/2013.
5.1.25.
Apresentar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, a comprovação
sa sfeitos todos os seus encargos, obrigações trabalhistas e ﬁscais.

de estarem sendo

5.1.26.
Executar todos os contratos, tácitos ou expressos, ﬁrmados com fornecedores e veículos, bem
como responder por todos os efeitos desses contratos perante seus signatários e o próprio CONTRATANTE.
5.1.27.
Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados
que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação do CONTRATANTE.
5.1.28.
Responder perante o CONTRATANTE e fornecedores 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.
5.1.29.
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de
es ma va de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o
CONTRATANTE.
5.1.30.
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e ou contratados, bem
como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
5.1.30.1.
Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA adotará as
providências necessárias no sen do de preservar o CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de reivindicações,
demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação,
reembolsará ao CONTRATANTE as importâncias que esta tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efe vo pagamento.
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5.1.31.
Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de
proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, relacionadas com os
serviços objeto deste contrato.
5.1.32.
A Contratada declara a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de
responsabilidade por encargos trabalhistas, ﬁscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos,
bem como a inexistência de formação de vínculo emprega cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Pública do Distrito Federal.
5.1.33.

A Contratada ﬁca obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

Iaté o quinto dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução do Contrato.
II -

comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais.

5.1.34.
Cons tui obrigação da contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da
prestação de serviço.
5.1.35.

A contratada responderá pelos danos causados por seus agentes

5.1.36.
Adotar, na execução dos serviços, boas prá cas de sustentabilidade ambiental, de o mização
de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição, conforme disposto no ar go 3º, da Lei nº
8.666/1993, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.746/2012 e Lei Distrital 4.770/2012.
5.1.37.
Implementar, caso ainda não tenha, o Programa de Integridade da Empresa, nos termos da Lei
Distrital 6.112/2018, alterada pela Lei nº 6.308/2019 e regulamentada pelo Decreto nº 40.388/2020.
5.1.37.1.
O Programa de Integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incen vo à denúncia de
irregularidades e na aplicação efe va de códigos de é ca e de conduta, polí cas e diretrizes com o obje vo
de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra cados contra a Administração Pública
do Distrito Federal.
5.1.38.

Não fazer uso de mão de obra infan l, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013.

5.1.39.
Durante a execução do contrato ﬁca vedado o uso de conteúdo discriminatório: contra a
mulher, que incen ve a violência ou que exponha a mulher a constrangimento, homofóbico ou qualquer
outro que represente qualquer po de discriminação, especialmente voltados contra minorias em condições
de vulnerabilidade, sob pena de rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, nos termos do que dispõe a Lei 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital 38.365/2017.
(Parecer 57/2018 – PRCON/PGDF)
6.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1.
Cons tuem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato ou dele
decorrentes:
a)

cumprir todos os compromissos ﬁnanceiros assumidos com a CONTRATADA;

b)
comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, excetuados
os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser conﬁrmados, por escrito, no prazo de
24 (vinte quatro) horas;
c)
fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se ﬁzerem
necessários à execução dos serviços;
d)

proporcionar condições para a boa execução dos serviços;

e)
no ﬁcar, formal e tempes vamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste contrato;
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f)
no ﬁcar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
6.2.
A juízo do CONTRATANTE, a campanha publicitária integrante da Proposta Técnica que a
CONTRATADA apresentou na concorrência que deu origem a este contrato poderá ou não vir a ser produzida
e distribuída durante sua vigência, com ou sem modiﬁcações.
6.3.
Adotar, na execução dos serviços, boas prá cas de sustentabilidade ambiental, de o mização
de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição, conforme disposto no ar go 3º da Lei nº
8.666/1993, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.746/2012 e Lei Distrital 4.770/2012.
7.

FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO

7.1.
O CONTRATANTE ﬁscalizará a execução dos serviços contratados e veriﬁcará o cumprimento
das especiﬁcações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando não corresponderem ao
desejado ou especiﬁcado.
7.1.1.
Será designada uma Comissão de Execução que desempenhará as atribuições previstas nas
“Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal”, previstas
no Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, para executar a ﬁscalização deste contrato e registrar em
relatório todas as ocorrências, deﬁciências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos
serviços e terão poderes, entre outros, para no ﬁcar a CONTRATADA, obje vando sua imediata correção.
7.1.1.1.
Além das atribuições previstas neste contrato e na legislação aplicável, caberá a Comissão de
Execução veriﬁcar o cumprimento das cláusulas contratuais rela vas aos honorários devidos à CONTRATADA
e às condições de contratação de fornecedores de serviços especializados pela CONTRATADA.
7.2.
A ﬁscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única, integral e
exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.
7.3.
A CONTRATADA somente poderá executar qualquer po de serviço após a aprovação formal
do CONTRATANTE.
7.4.
A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de
entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.
7.5.
A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer execução, referente à
produção, veiculação ou à distribuição, considerada não aceitável, no todo ou em parte, seja refeita ou
reparada, nos prazos es pulados pela ﬁscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.
7.6.
A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus contratados não a
desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados.
7.7.
A ausência de comunicação por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidade ou falhas,
não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.
7.8.
A CONTRATADA permi rá e oferecerá condições para a mais ampla e completa ﬁscalização,
durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação
per nente e aos serviços em execução e atendendo às observações e exigências apresentadas pela
ﬁscalização.
7.9.
A CONTRATADA se obriga a permi r que a auditoria interna do CONTRATANTE e ou auditoria
externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito aos serviços prestados
ao CONTRATANTE.
7.10.
Ao CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste contrato,
juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA.
7.11.
O CONTRATANTE avaliará os serviços prestados pela CONTRATADA, pelo menos dois (dois)
meses antes do encerramento de cada período contratual de 12 (doze) meses.
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7.11.1.
A avaliação será considerada pelo CONTRATANTE para apurar a necessidade de solicitar, da
CONTRATADA, correções que visem a melhorar da qualidade dos serviços prestados; decidir sobre
prorrogação de vigência ou rescisão contratual;
7.11.2.
fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho para
servir de prova de capacitação técnica em licitações. Cópia do instrumento de avaliação de desempenho
será encaminhada a Comissão de Execução deste contrato e ﬁcará à disposição dos órgãos de controle
interno e externo.
8.

REMUNERAÇÃO

8.1.
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada e ressarcida conforme disposto
nesta Cláusula.
8.1.1.
Honorários de 2% (dois por cento), incidentes sobre os preços comprovados e previamente
autorizados de serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
CONTRATADA, referentes à produção e à execução técnica de peças e ou material cuja
distribuição não proporcione à CONTRATADA o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação,
nos termos do ar go 11 da Lei nº 4.680/1965, de que trata o subitem 9.1.
8.1.2.
Honorários de 1,5 % (um e meio por cento), incidentes sobre os preços comprovados e
previamente autorizados de serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da CONTRATADA, referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento per nentes à execução deste contrato.
8.1.3.
Honorários de 1,5 % (um e meio por cento), incidentes sobre os preços comprovados e
previamente autorizados de serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da CONTRATADA, referentes à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária des nadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas
tecnologias.
8.1.4.
90% (noventa por cento) dos valores previstos na tabela referencial de preços do Sindicato das
Agências de Propaganda d Distrito Federal, a tulo de ressarcimento dos custos internos dos serviços
executados pela CONTRATADA.
8.1.4.1.

Os leiautes, roteiros e similares reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.

8.1.4.2.
A CONTRATADA se compromete a apresentar, antes do início dos serviços, planilha detalhada
com os valores previstos na tabela referencial de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito
Federal e com os preços correspondentes a serem cobrados do CONTRATANTE, conforme previsto no
subitem 8.1.4, acompanhada de exemplar da referida tabela impressa pelo Sindicato ou auten cada por ele.
8.2.
Os honorários de que tratam os subitens 8.1.1 a 8.1.3 serão calculados sobre o preço
efe vamente faturado, a ele não acrescido o valor dos tributos cujo recolhimento seja de competência da
CONTRATADA.
8.3.
A CONTRATADA não fará jus a honorários ou a qualquer outra remuneração sobre os custos de
serviços prestados por fornecedores referentes à produção de peças e materiais cuja distribuição
proporcione a ela o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do ar go 11 da
Lei nº 4.680/1965.
8.4.
Despesas com deslocamento de proﬁssionais da CONTRATADA, de seus representantes ou de
fornecedores por ela contratados serão de sua exclusiva responsabilidade. Eventuais exceções, no exclusivo
interesse do CONTRATANTE, poderão vir a ser ressarcidas por seu valor líquido e sem cobrança de honorários
pela CONTRATADA, desde que antecipadamente orçadas e aprovadas pelo CONTRATANTE.
8.4.1.
Quando houver ressarcimento de despesas com deslocamento de proﬁssionais da
CONTRATADA, de seus representantes ou de fornecedores por ela contratados, deverão ser apresentados
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comprovantes de passagens, diárias, locação de veículos, entre outros, a ﬁm de aferir a execução da despesa
e assegurar seu pagamento pelo líquido, sem a incidência de honorários.
8.5.
A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência quando da
u lização, pelo CONTRATANTE, de créditos que a esta tenham sido eventualmente concedidos por veículos
de divulgação, em qualquer ação publicitária per nente a este contrato.
8.6.
As formas de remuneração estabelecidas nesta cláusula poderão ser renegociadas, no
interesse do CONTRATANTE, quando da renovação ou da prorrogação deste contrato.
9.

DESCONTO DE AGÊNCIA

9.1.
A CONTRATADA fará jus ao desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação, em
conformidade com o ar go 11 da Lei nº 4.680/1965.
9.1.1.
O desconto de que trata o subitem precedente é concedido à CONTRATADA pela concepção,
execução e ou distribuição de publicidade, por ordem e conta do CONTRATANTE, nos termos do ar go 19 da
Lei nº 12.232/2010.
9.2.
A CONTRATADA repassará ao CONTRATANTE 3% (três por cento) do valor correspondente ao
desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o valor acertado para cada veiculação.
9.2.1.
No caso de veiculações realizadas no exterior, a CONTRATADA apresentará, juntamente com os
documentos exigidos no subitem 11.4, declaração expressa dos veículos programados nas quais seja
explicitada sua polí ca de preços no que diz respeito à remuneração da agência.
9.2.1.1.
Se a CONTRATADA ﬁzer jus a bene cio similar ao desconto de agência de que trata o
subitem 9.1, repassará ao CONTRATANTE o equivalente a 3% (três por cento) do desconto que ob ver em
cada veiculação.
10.

DIREITOS AUTORAIS

10.1.
A CONTRATADA cede ao CONTRATANTE os direitos patrimoniais do autor das ideias (incluídos
os estudos, análises e planos), campanhas, peças e materiais publicitários, de sua propriedade, de seus
empregados ou prepostos, concebidos e criados em decorrência deste contrato, ressalvados os direitos de
terceiros.
10.2.
O valor dessa cessão é considerado incluído nas modalidades de remuneração deﬁnidas nas
Cláusulas Oitava e Nona deste contrato.
10.3.
O CONTRATANTE poderá, a seu juízo, u lizar referidos direitos diretamente ou através de
terceiros, durante a vigência deste contrato, sem que lhe caiba qualquer ônus perante a CONTRATADA, seus
empregados, prepostos ou fornecedores.
10.4.
A juízo do CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser reu lizadas por
outros órgãos ou en dades do Distrito Federal, sem que caiba a eles ou ao CONTRATANTE qualquer ônus
perante a CONTRATADA.
10.4.1.
Caberá a esses órgãos ou en dades, diretamente ou por intermédio das agências de
propaganda com quem mantenham contrato, quando couber, realizar o acordo comercial com os eventuais
detentores dos direitos de autor e conexos relacionados com a produção externa das peças a serem
reu lizadas.
10.5.
Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam direitos de autor e
conexos, a CONTRATADA solicitará dos fornecedores orçamento que preveja a cessão dos respec vos direitos
patrimoniais pelo prazo deﬁnido pelo CONTRATANTE.
10.5.1.
A CONTRATADA u lizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e
conexos dentro dos limites es pulados no respec vo ato de cessão e condicionará a contratação ao
estabelecimento, no ato de cessão, orçamento ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor garanta a
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cessão pelo prazo deﬁnido pelo CONTRATANTE em cada caso e se declare ciente e de acordo com as
condições estabelecidas neste Contrato.
10.5.1.1.
Na reu lização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual a ser pago
pelo CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos patrimoniais de autor e conexos será de no
máximo 50% (cinquenta por cento). Para a reu lização por períodos inferiores, o percentual máximo será
ob do pela regra de três simples.
10.5.1.1.1.
O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como parâmetros básicos os
preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos um ano da
cessão original dos direitos.
10.5.2.
Na reu lização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual em relação
ao valor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago pelo
CONTRATANTE aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos dessas obras, será de no máximo
50% (cinquenta por cento). Para a reu lização por períodos inferiores, o percentual máximo será ob do pela
regra de três simples.
10.5.2.1.
O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como parâmetros básicos os
preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos um ano da
cessão original dos direitos.
10.5.3.
Quando da reu lização de quaisquer peças publicitárias, conforme previsto nos subitens
anteriores, o valor a ser pago pelo CONTRATANTE será negociado caso a caso, tendo como parâmetros
básicos a qualidade e os preços pra cados no mercado, obedecidos os percentuais máximos deﬁnidos neste
contrato.
10.6.
Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão dos direitos patrimoniais de autor e
conexos será sempre considerada como já incluída no custo de produção.
10.7.
A CONTRATADA se obriga a fazer constar, em destaque, os preços dos cachês, os de cessão de
direito de uso de obra(s) consagrada(s), incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos
patrimoniais de autor e conexos, nos orçamentos de produção aprovados pelo CONTRATANTE, após os
procedimentos previstos no subitem 5.1.7.
10.8.
A CONTRATADA se obriga a fazer constar dos respec vos ajustes que vier a celebrar com
fornecedores, nos casos de tomadas de imagens que não impliquem direitos de imagem e som de voz,
cláusulas escritas estabelecendo:
Ia cessão dos direitos patrimoniais do autor desse material ao CONTRATANTE, que poderá, a seu
juízo, u lizar referidos direitos, diretamente ou por intermédio de terceiros, durante o prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data do pagamento do serviço, pela CONTRATADA ao fornecedor, sem que caiba ao
CONTRATANTE qualquer ônus adicional perante os cedentes desses direitos;
II que, em decorrência da cessão prevista no inciso anterior, o CONTRATANTE poderá solicitar cópia de
imagens con das no material bruto produzido, em mídia compa vel com seu uso e des nação, por
intermédio da CONTRATADA ou de outra empresa com que venha a manter contrato para prestação de
serviços;
III que qualquer remuneração devida em decorrência da cessão referida nos incisos anteriores será
considerada como já incluída no custo de produção.
10.9.
O CONTRATANTE poderá aproveitar, para veiculação, peças produzidas para outros órgãos e
en dades do do Distrito Federal. Nesses casos, quando couber, a CONTRATADA ﬁcará responsável pelo
acordo comercial com os eventuais detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos das peças e o
submeterá previamente ao CONTRATANTE.
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LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS

11.1.
Para a liquidação e pagamento de despesa referente aos serviços previamente autorizados
pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar:
Ia correspondente nota ﬁscal, que será emi da sem rasura, em letra bem legível, em nome do
CONTRATANTE, CNPJ XXXX, da qual constará o número deste contrato e as informações para crédito em
conta corrente: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta;
II -

a primeira via do documento ﬁscal do fornecedor ou do veículo;

III os documentos de comprovação da veiculação, da execução dos serviços e, quando for o caso, do
comprovante de sua entrega.
11.1.1.
Os documentos de cobrança e demais informações necessários à comprovação da execução e
entrega dos serviços para a liquidação e pagamento de despesas deverão ser encaminhados pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, no seguinte endereço: SAM Lote “A”, Bloco “B”, Edi cio Sede do DETRAN, 1º
andar, em Brasília-DF.
11.1.2.
A Comissão de Execução deste contrato somente atestará a prestação dos serviços e liberará
os documentos para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.
11.2.

A liquidação de despesas será precedida das seguintes providências a cargo da CONTRATADA:

Iserviços especializados prestados por fornecedores: apresentação dos documentos de cobrança de
que tratam os incisos I, II e III do subitem 11.1;
II veiculação: apresentação dos documentos de cobrança de que tratam os incisos I, II e III do subitem
11.1, da demonstração do valor devido ao veículo, dos correspondentes pedidos de inserção e, sempre que
possível, do respec vo relatório de checagem, a cargo de empresa independente, nos termos do inciso III do
subitem 11.5.
11.2.1.
A liquidação da despesa com distribuição de peças e material de não mídia executada por
fornecedores de serviços especializados terá o tratamento previsto no inciso I do subitem 11.2.
11.2.2.
Na ocorrência de falha local em programação em mídia eletrônica, rede nacional, além das
providências previstas no inciso II do subitem 11.2 a CONTRATADA deverá apresentar documento do veículo
com a descrição da falha e do respec vo valor a ser aba do na liquidação.
11.2.3.
Os preços de tabela de cada inserção e os descontos negociados, de que trata o ar go 15 da
Lei nº 12.232/2010, serão conferidos e atestados pelo Executor deste contrato, por ocasião da apresentação
do Plano de Mídia pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.
11.3.
O pagamento das despesas será feito de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, previstas no Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro
de 2010, fora o mês de produção ou veiculação, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação dos
documentos previstos nos subitens 11.1 e 11.2.
11.4.
Nos casos de veiculação no exterior, as condições de liquidação e pagamento serão adaptadas
às praxes de cada país e deverão levar em conta as disposições dos subitens 9.2.1 e 9.2.1.1 deste contrato.
11.5.
No tocante à veiculação, além do previsto no subitem 11.2, a CONTRATADA ﬁca obrigada a
apresentar,
sem
ônus
para
o
CONTRATANTE,
os
seguintes
comprovantes:
I-

Revista: exemplar original;

II Jornal: exemplar ou a página com o anúncio, da qual devem constar as informações sobre período
ou data de circulação, nome do Jornal e praça;
III demais meios: relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, se não
restar demonstrada, nos termos dos subitens 5.1.10 ou 5.1.11 da Cláusula Quinta, perante o CONTRATANTE,
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a impossibilidade de fazê- lo.
11.5.1.
Nos casos em que restar demonstrada, nos termos dos subitens 5.1.10 ou 5.1.11 da Cláusula
Quinta, a impossibilidade de obter o relatório de checagem, a cargo de empresa independente, a
CONTRATADA deverá apresentar:
ITV, Rádio e Cinema: documento usualmente emi do pelo veículo (mapa ou comprovante de
veiculação ou inserção ou irradiação e similares) e declaração de execução, sob as penas do ar go 299 do
Código Penal Brasileiro, ﬁrmada pela empresa que realizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos,
nome empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração,
local, data, nome do programa (quando for o caso), dia e horário da veiculação;
a)
como alterna va ao procedimento previsto no inciso I, a CONTRATADA poderá apresentar
documento usualmente emi do pelo veículo (mapa ou comprovante de veiculação ou inserção ou irradiação
e similares) em que ﬁgure a declaração prevista no inciso I deste subitem, na frente ou no verso desse
documento, mediante impressão eletrônica ou a carimbo, desde que essa declaração seja assinada
e que esse documento ‘composto’ contenha todas as informações previstas no inciso I deste subitem.
b)
como alterna va ao conjunto de documentos previstos nos incisos I deste subitem, a CONTRATADA
poderá apresentar declaração de execução, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, emi da pela
empresa que realizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da
empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração, local, data, nome do programa
(quando for o caso), dia e horário da veiculação.
II -

Mídia Exterior:

a)
Mídia Out Oﬀ Home: relatório de exibição fornecido pela empresa que veiculou a peça, de que
devem constar as fotos, período de veiculação, local e nome da campanha, datado e assinado, acompanhado
de declaração de execução, sob as penas do ar go 299 do Código Penal Brasileiro, ﬁrmada pela empresa que
realizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da empresa, nome
completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração;
b)
Mídia Digital Out Oﬀ Home: relatório de exibição fornecido pela empresa que veiculou a peça, de
que devem constar fotos por amostragem, iden ﬁcação do local da veiculação, quan dade de inserções,
nome da campanha, período de veiculação, datado e assinado, acompanhado de declaração de execução,
sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, ﬁrmada pela empresa que realizou a veiculação, da qual
devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do
responsável pela declaração;
c)
Carro de Som: relatório de veiculação fornecido pela empresa que veiculou a peça, com relatório de
GPS e fotos de todos os carros contratados, com imagem de fundo que comprove a cidade em que a ação foi
realizada, acompanhado de declaração de execução, sob as penas do ar go 299 do Código Penal Brasileiro,
ﬁrmada pela empresa que realizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e
CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração;
III Internet: relatório de gerenciamento fornecido pela empresa que veiculou as peças,
preferencialmente com o print da tela.
11.5.2.
As formas de comprovação de veiculação em mídias não previstas nos incisos I, II e III do
subitem 11.5.1 serão estabelecidas formalmente pelo CONTRATANTE, antes da aprovação do respec vo
Plano de Mídia.
11.6.
Antes da efe vação dos pagamentos será realizada a comprovação de regularidade da
contratada, mediante consulta on-line, no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores-SICAF e no
sí o do Tribunal Superior do Trabalho. Se a Contratada cadastrada no SICAF es ver com a documentação
obrigatória vencida, deverá apresentar ao Contratante Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por
Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º
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8.036/90), prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer dão Conjunta de Débitos rela vos
aos Tributos Federais, inclusive contribuições previdenciárias, e a Dívida A va da União, expedida pelo
Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014);
Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e Cer dão de regularidade rela va a débitos
inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer dão nega va, em plena
validade, que poderá ser ob da no site www.tst.jus.br/cer dao, observados os termos do ar go 63 do
Decreto nº 32.598/2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal.
11.7.
Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, o CONTRATANTE, a
seu juízo, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar
indevida.
11.7.1.
Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não apresentada, para ﬁns
de atendimento das condições contratuais.
11.8.
No caso de eventual falta de pagamento pelo CONTRATANTE nos prazos previstos, o valor
devido será corrigido ﬁnanceiramente, mediante solicitação expressa da CONTRATADA, desde o dia de seu
vencimento até a data de seu efe vo pagamento, com base na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IPCA-IBGE).
11.8.1.
O CONTRATANTE não pagará nenhum acréscimo por atraso de pagamento decorrente de
fornecimento de serviços, por parte da CONTRATADA, com ausência total ou parcial da documentação hábil
ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.
11.9.
O CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não ins tuições ﬁnanceiras.
11.10.
Os pagamentos a fornecedores e veículos por serviços prestados serão efetuados pela
CONTRATADA em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da ordem bancária do CONTRATANTE pela
agência bancária pagadora.
11.10.1.
A CONTRATADA informará ao CONTRATANTE os pagamentos feitos a fornecedores e veículos a
cada ordem bancária de pagamento emi da pelo CONTRATANTE e encaminhará relatório até o décimo
quinto dia de cada mês com a consolidação dos pagamentos efetuados no mês imediatamente anterior.
11.10.1.1.
Os dados e formato dos controles serão deﬁnidos pelo CONTRATANTE, e os relatórios
deverão conter pelos menos as seguintes informações: data do pagamento do CONTRATANTE, data do
pagamento da CONTRATADA, número da nota ﬁscal, valor pago e nome do favorecido.
11.10.2.
O não cumprimento do disposto nos subitens 11.10 e 11.10.1 ou a não jus ﬁca va formal
para o não pagamento no prazo es pulado poderá implicar a suspensão da liquidação das despesas da
CONTRATADA, até que seja resolvida a pendência.
11.10.3.
Os eventuais encargos ﬁnanceiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
CONTRATADA, de prazos de pagamento serão de sua exclusiva responsabilidade.
11.11.
O CONTRATANTE, na condição de fonte retentora, fará o desconto e o recolhimento dos
tributos e contribuições a que esteja obrigado pela legislação vigente ou superveniente, referente aos
pagamentos que efetuar e obedecidos os prazos legais.
12.

GARANTIA

12.1.
A CONTRATADA prestará garan a, em favor do CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor es mado para a execução dos serviços objeto deste contrato, na forma prevista nos subitens
24.1 e 25.1 do Edital que deu origem a este ajuste.
12.1.1.
Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste contrato, a não prestação da garan a exigida
implicará a imediata anulação da N.E. (Nota de Empenho) emi da e a rescisão deste contrato.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61164874&infra_sistema…

14/18

04/01/2021

SEI/GDF - 53245356 - Contrato

12.2.
Se o valor da garan a vier a ser u lizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer
obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à
respec va reposição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da
no ﬁcação do CONTRATANTE.
12.3.
Se houver acréscimo ao valor deste contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a
complementação da garan a no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da
no ﬁcação do CONTRATANTE.
12.4.
Na hipótese de prorrogação deste contrato, o CONTRATANTE exigirá nova garan a, escolhida
pela CONTRATADA entre as modalidades previstas na Lei nº 8.666/1993.
12.4.1.
O documento de cons tuição da nova garan a deverá ser entregue ao CONTRATANTE no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data de assinatura do respec vo termo adi vo.
12.5.
Após o cumprimento ﬁel e integral de todas as obrigações assumidas neste contrato, a
garan a, ou seu saldo, será liberada ou res tuída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias
úteis, mediante solicitação de cer ﬁcação, pela Comissão de Execução deste contrato, de que os serviços
foram realizados a contento.
12.5.1.
Na res tuição de garan a realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base na
variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade lnterna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas.
13.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.
A CONTRATADA está sujeita às sanções administra vas reguladas pelo Decreto nº 26.851,
de 30.05.06 e alterações posteriores, nos termos do item 28 do Edital da concorrência que deu origem a este
ajuste.
14.

RESCISÃO

14.1.
O presente contrato poderá ser rescindido pelos mo vos previstos nos ar gos 77 e 78 e nas
formas estabelecidas no ar go 79, todos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
14.1.1.
Este contrato também poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, desde que mo vado o ato e assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando a
CONTRATADA:
a)
for a ngida por protesto de
capacidade econômico-ﬁnanceira;

tulo, execução ﬁscal ou outros fatos que comprometam a sua

b)

for envolvida em escândalo público e notório;

c)

quebrar o sigilo proﬁssional;

d)
u lizar, em bene cio próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais
tenha acesso por força de suas atribuições contratuais;
e)

não prestar garan a suﬁciente para garan r o cumprimento das obrigações contratuais;

f)
mo var a suspensão dos serviços por parte de autoridades competentes, caso em que responderá
por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que o CONTRATANTE, como
consequência, venha a sofrer;
g)
deixar de comprovar sua regularidade ﬁscal, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do
FGTS, para com seus empregados, na forma deﬁnida neste contrato; e
h)

vier a ser declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública;

i)

não comprovar a qualiﬁcação técnica de funcionamento prevista no ar go 4º da Lei nº 12.232/2010;

j)

deixar de atender ao disposto nos subitens 5.1.5.3, 11.10 e 11.10.1 deste contrato.
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14.2.
Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a
não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e comprovadamente realizadas pela
CONTRATADA, previstas no presente contrato.
14.2.1.
Para rescisão ou suspensão da propaganda, a parte interessada avisará a outra do seu
propósito, com a antecedência mínima de sessenta (60) dias, sob pena de responder por perdas e danos,
ﬁcando o Cliente impedido de u lizar-se de quaisquer anúncios ou trabalhos criados pela Agência, e esta,
por sua vez, proibida durante sessenta (60) dias, de aceitar propaganda de mercadoria, produto ou serviço
semelhantes à rescindida ou suspensa
14.3.
Em caso de associação da CONTRATADA com outras empresas, de cessão ou transferência,
total ou parcial, bem como de fusão, cisão ou incorporação, caberá ao CONTRATANTE decidir sobre a
con nuidade do presente contrato, com base em documentação comprobatória que jus ﬁque quaisquer das
ocorrências.
14.4.
A rescisão, por algum dos mo vos previstos na Lei nº 8.666/1993, não dará à CONTRATADA
direito a indenização a qualquer tulo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, com a
exceção do que estabelece o ar go 79, § 2º, da referida Lei.
14.5.
A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial
por parte do CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos
prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.
14.6.
Por acordo das partes poderá haver a rescisão amigável, que deverá ser reduzida a termo no
processo, desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do ar go 79, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93, desde que não seja caso de rescisão unilateral do contrato.
15.

DO REGISTRO E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1.

Os devidos registros do presente instrumento será procedido pelo Contratante.

15.2.
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo,
com amparo no ar go 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, vedada a modiﬁcação do objeto.
15.3.
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
ﬁnanceira, prevista no contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o
limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento
16.

DOS DÉBITOS COMA FAZENDA PÚBLICA

16.1.
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando
for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato
17.

DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1.
O presente Contrato será executado de forma indireta, sob a égide da Lei nº 12.232, de 29 de
abril de 2010, mediante a aplicação, de forma complementar, das Leis Federais nº 4.680, de 18 de junho de
1965, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e Lei Distrital nº 3.184, de 29 de agosto
de 2003, e alterações posteriores
17.2.
A CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de É ca dos proﬁssionais de propaganda e pelas
normas correlatas, com o obje vo de produzir publicidade que esteja de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor e demais leis vigentes, a moral e os bons costumes.
17.3.
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos adi vos no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, a suas expensas, na forma prevista no art. 61, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/1993.
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17.4.
Cons tuem direitos e prerroga vas do CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes da Lei nº 8.666/1993, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.
17.5.
São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de
11.9.90 (Código de Defesa do Consumidor).
17.6.
A omissão ou tolerância das partes – em exigir o estrito cumprimento das disposições deste
contrato ou em exercer prerroga va dele decorrente – não cons tuirá novação ou renúncia nem lhes afetará
o direito de, a qualquer tempo, exigirem o ﬁel cumprimento do avençado.
17.7.
As informações sobre a execução deste contrato, com os nomes dos fornecedores de
serviços especializados e de veículos de divulgação, serão disponibilizadas no sí o do CONTRATANTE e no
Portal da Transparência na internet, em local especíﬁco para esse ﬁm, garan do o livre acesso às
informações por quaisquer interessados.
17.7.1.
As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada po de serviço de
fornecedores e de cada meio de divulgação.
17.8.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060.
(Decreto Distrital nº 34.031/2012).
18.

FORO

18.1.
As questões decorrentes da execução deste contrato que não possam ser dirimidas
administra vamente serão processadas e julgadas no Foro de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato:
GUSTAVO CARVALHO AMARAL
PELO CONTRATANTE
CAROLINA FERNANDES LAZARETH
PELA CONTRATADA
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CARVALHO AMARAL - Matr.0251252-1,
Diretor(a)-Geral Subs tuto(a) , em 30/12/2020, às 11:26, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carolina Fernandes Lazareth, Usuário Externo, em
31/12/2020, às 15:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 53245356 código CRC= EE73D129.
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