
coN職A珊瑚P蝿S言A班のDE SERⅥCOS NO
13/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O

coNSdRCIO P寄BLICO INTERMUNICIPAL D闘

DESENVOLV皿佃NTO SUSTENTÅvEL DO

TI]ⅡÅNGULO MINEIRO E ALTO PARANAfBA -

CIDES E ARES COMUNICACÅo E MKT LTDA ME.

CLÅusuLA PRIMEIRA - PÅRTES E FUNDAMENTO

coNTRATANTE: Cons6rcio Pbblico Intermunicipal de DesenvoIvimento Sustentavel do Triangulo

Mineiro e Alto Paranaiba - CIDES, PeSSOa juridica de direito phblico, inscrita no CNPJ nO

19.526. 155/000l-94, COm Sede a Av. Ant6nio Thomaz Ferreira Rezende nO 3.180, Distrito Industrial’

uberlandia-MG, doravante denominado simplesmente Contratante, neste ato rePreSentado pelo seu

F博子触te, - Sr. He鵬r Panlo Carneiro, brasileiro∴CaSado,肇rite --P繭oo, -i料hto mo C押-nQ

OO2.255.366-50, POrtador da CI nO M9.319.612 SSP伽G'

coNTRATADA: Ares Comunica函e Marketing Ltda, PeSSOa juridica de direito privado’inscrita

no cNPJ nO O9.324.8O6/0001“00, COm Sede a Avenida Uirapuru9 nO l.080, Sala O3, Bairro Cidade

Jardim, Uberlandia - MG, doravante denominada simplesmente Contratada’neSte atO rePreSentado

pela proprietaria, Sra‘ Fabiana Ribeiro Barcelos Costa, inscrito no CPF nO O51. 171.706-79 e Carteira

de Identidade nO MGl‘O27務5‾2 SSP朋G.

FUNDAMENTO: O presente contrato fundamenta-Se:

a) No Processo nO 18/2021, Dispensa de Licita9わnO 17/2021, na Lei Federal nO 8.666/93 e demais

legisla96es correspondentes;

b) nos termos propostos pela Contratante, que naO COntrariem o interesse p巾blico.

C) nos preceitos de direito pdblico; e

d) supletivamente e no que couber’nOS Principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi96es do

direito privado.

CLÅusuLA SEGUNDA - OBJETO CONTRATADO

l' O o函to da presente contrata9a壷a presta鞠de servicos para a realiza9fro de servi9OS de

assessoria de comunica9あ.

2. Deverao ser entregues as seguintes ac6es:
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realizem, dos quais o CIDES se f袖a presente ou representado, Oferecendo

・ Plan両mento de acdes institueionais com o relacionamento com os P軸cos estrategicos

亜Ⅴ邸〇㌔蟻塩的重臣d露草田近碑銘s上中舗鯛的I合葛毒靴ね軸組み型船虫呼気〇五e oo血融o

multimidia;

. conteddo multimidia d。 interesse do CIDES - infografos (flyer, banner, folder) e videos

(animac6es) de cufta duracfro de at6 1minuto, naS diferentes plataformas usadas pelo CII鳩S:

垣唾塗頓unindo textos e imagens numa 16gica simples e intuitiva. Sao extremamente 。teis

para uma alrordagem aprofundada dos temas’Sendo indicados para uma apresenta如didatica

迎uso do video eleva o nivel de reten950 das mensagens, O que 6 fundamental p服しa

divulgac急o dos assuntos de interesse do CIDES’limitado a videos a 3 (tr6s) videos por

SemeSt「e;

量nstagra血

Duracあpossivel‥ a震l minuto

Dura9fb ideal: 30 segundos

Instagram鋤o諦es

Dura辞O POSSivel‥ ate 1 5 segundos

Dura確O ideal" 5 segundos

F分cebook

Dura確o ideal: 1 minuto

WhatsApp

Dura9あpossivel: at6 1 minuto

Dura9aO idea上30 segundos

●　Pesquisar e produzir mat6rias para veicula9aO em meio eletr6nico, e impresso, de acordo com

粥・neCeSSid抽稀d寄書C王D宙S

●　Responsabilizar-Se diretamente pelo acompanhamento de todo o trabalho de assessoria em

COmunica鈎O SOlicitado pelo CIDES;

● Atendimento tempestivo ds solicita96es do CIDES e dos veiculos de comunica9急O da midia

regional em rela9aO aOS aSSuntOS Pe血entes ao cIDES, fdrnecendo infoma96es e auxiliando

nO PreParO de re協ses e agendamento de entrevistas para a divulga辞O de palestras e eventos;

●　Assessoramento, Orienta辞o・ aPO10 e aCOmpanhamento dos representantes do C皿ES no contato

COm a imprensa;

' Pa庇ipac肴o efetiva em eventos e reuni6es言ndependentemente da localidade em que se

_《_1二__」__　　」臆　臆　　　　　・　　　　ノヽT「、・○○タ、　　　　_

巾u「a e O

erl andia)
SuPOrte t6cnicojomalistico necess各rio (limitando-Se a b2 (duas)

POr SemeStre.

. Iden捕ca鈎o, apura鋳O e PrOdu商o de temas/pautas para co
9肴o extema;
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● Cobertura fotogr綿ca de eventos realizados pelo CIDES ou naqueles em que h尋sua

p耕地轟Q側もe艶淑・S拙塊虹os;

● Disponibilizar, organizar e manter os arquivos de texto’banco de imagens, COnVenCionais e

digitais, Previamente produzidas ou selecionadas de eventos, reuni6es’aSSembleias, etC.’e/ou

criadas para divulgac5es de assuntos de interesse do CIDES;

. produ鈎o e alimenta軸pemanente da home p閣do CIDES, COm infoma96es relacionadas

◆ Red申de textos e discursos oficiais e cerimoniais de eventos do CIDES’em eSPeCial de

membros da Diretoha Executiva;

●　Elabora9aO de cerimoniais quando da realiza9aO de eventos pelo C皿ES;

・ Elalrora9肴O de um jornal bimestral, disponibilizado por meio impresso e/ou eletr6nico,

contendo as prlnCIPalS a96es realizadas pelo C皿ES no periodo, incluindo a cria9aO de

mat6rias, fotografias, COrreC6es ortogr組cas e todas as demais ac6es necess細as a perfeita

execu9為O do produto, Se SOlicitado fch

●　Nao est肴o incluidas nas a96es para produ9aO dos jomais informativos impressos a diagramapao

e impressfb dosjomais

. produzir materias para veicula確O em meio eletr6nico, e impresso’de acordo com as

necessidades do CIDES;

●　Selecionar, Semanalmente, nOticias de interesse do CIDES・ Publicadas pela imprensa;

●　Realizar os servi9OS COm PrOfissionalismo, de forma ao perfeito atendimento ds atribuic5es

descritas neste anexo;

CLÅ廿suLA TERCEmA - OBRTGACOES DA CONTRATADA

1. Cumprir fielmente o 《巧eto contratado, de foma que os serv19OS S?)am realizados com esmero e

Perf萌9気O e nOS PraZOS eStabelecidosうeXeCutando細O SOb sua inteira e exclusiva responsabilidade.

2. Responder’integral e exclusivamente por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza causados

di「eta ou indjretamente, PO「 SeuS emPregados, 「ePreSentanteS Ou PrePOStOS aOS bens da

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doIo na execu9aO do o的O licitado, n急O

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscaliza9脅O Ou aCOmPanhamento pela

3. Arca「瑚n t扇os騎西tIiz;CrS resultantes de a瞬s ju軸als坤記一高C㊦NT蝕T餉TE蝕conrpe規a

a responder por forca desta contrata鈎o, incluindo despesas judiciais e hon。血i。S adv。。ati。i。S.

4 Comparecer a sede da CONTRATANTE’SemPre que SOlicitado, POr meio do preposto, nO PraZO de

24 (vinte e quatro) horas da convoca9aO, Para eSClarecimento de quaisquer problemas relativos aos

Serv19OS COntratados.

que



7. Refazer os servi9OS que COntrariem as disposi96es deste instrumento contrato que forem r軸tados

_Pela _CONTRATANTE.

8.取ecutar qualSquer Serv19OS naO relacionados neste instrumeuto contratual c。nSiderados essenciais

ou imprescindiveis ao obj eto contratado.

9. Indicar a CONTRATANTE um preposto COm COmPetenCia para manter entendimentos e receber

comunica96es acerca do obj eto do contrato.

1 0. Entregar os obj etos contratuais no prazo previsto contratualmente

l l. Efetuar imediatamente as correc5es solicitadas pelo CIDES.

12. Atender as determinac6es de sigilo de terceiros’quando a si加n9着O aSSim o exlglr.

13. Manter entendimento com o CIDES, O的ivando evitar interrup96es ou paralisa96es na execu轟

dosseⅣ190S;

14. Atender as determina96es da Lei Federal nO 13 709/2O18 - Lei Geral de Prote確O de Dados'

15. Nあutilizar m融e-Obra.de -terCeiros -SEM EXPRESSA E PREvRA autori刺卸da

CONTRATANTE, durante a vig6ncia do con廿ato.

16. Possuir pessoal especializado para executar os servicos contratados.

17. Manter, durante a vig6ncia contratual, tOdas as condi96es de habilitac6es exigidas pela legisla鈎o.

ーOBRTGAC6ES DA CONTRATANTECLÅusuLA QUARTA

1. Efetuar os pagamentos na forma da Clえusula Quinta.

2. Fiscalizar a execu印O do o均eto'

3. No揃car a CONTRATADA, fixando-1he prazo para comglr lrregularidades observadas na

execu鋳O do o切eto.

4. Arear ∞m despesas de desIoca鵬nto, alimenta軸e hespedagem quanあfor ne∞ScarまO, P紺a

execuc為o do objeto do presente termo.

CLA廿suLA QUINTA　-　PRECro,

ORCAMEN TÅRIA
FORMA DE PAGAMENTO

Partir de sua reapresenta頭O, desde que devidamente regularizado.

3. Para a realiza飼o das despesas (坤eto desse contrato sera alocado o se

E DOTACÅ0

1. Fica de comum acordo o pagamento no valor global de R$ 18.080.00 (dezoito mil e oitenta reais)

Para a eXeCuCfro do servieo contratado, Sendo este valor dividido em O8 (oito) parcelas iguais no valor

de R$ 2.260,00 (dois mil, duzentos e sessenta reais) a serem pagos mensalmente ate o lOO dia

Subsequente ao da presta亨fo de serv190S.

2・ No caso de irregularidade na emissao do documento fiscal, O PraZO de pagamento sera contado a

rヽa章十うで　′寸`ゝ　○○、( _〈へ.へ_(青〈_↓〈〈貫《　」__」_　_　臆　1　. 1

Cr6dit9ノdo or9amentO

Vigente: 10102.0001041221001339039

10 102・000720608 1001 33 9039　　　　//
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_ CもA町s町LA SE愛すA

1. O presente contrato ter症g6ncia a contar da assinatura at6 dia 31/12/2021, POdendo ser renovado

nos casos e condi96es definidas no art. 57 da Lei Federal nO 8 666/93.

2. O Contrato podera ser alterado de acordo com o disposto nos arts 57 e 58’e/ou 65’da Lei Federal

no 8.666/93 e alteraQ6es posteriores.

3. As renovaや6es contratuais, em qualquer caso, ficarfo limitadas ao teto de valor previsto para a

dispensa de licitaefb.

4. Haverireg担ste contratua上SemPre que eXCedente o prazo de Ol (um) ano da apresenta亨aO da

proposta, Pelo indice do IGP-M.

5. E assegurado a CONTRATADA o equilibrio econ6micorfunanceiro do Contrato, nO§ termOS dos

arts. 58 e 65 da Lei Federal nO 8.666/93.

CLÅusuLA S血TIMA - SANC6ES

1. Em casos de atraso i可stificado na execu9肴O do contrato, inexecu9aO ParCial ou total das

condic6es pactuadas e tamb6m em casos de mdrfe quanto a descrieao do obieto licitado・ garantida

pr訪a defdsa, ficara a CONTRATADA s可eita as seguintes penalidades:

a) Advert台ncia fomalmente expedida;

b) Multa;

C) Declara9aO de inidoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE;

d) Suspens各o do direito de participar em licita9肴O e impedimento de contratar com o Poder P的lico por

atさ2 (dois) anos; e

e) Rescis肴o do contrato e aplicac肴o do disposto no arL 80 da Lei Federal nO 8.666/1993.

2. A multa a ser aplicada sera de:

a) 0’25% (vinte e cinco d6cimos por cento) do valor atualizado do contrato, POr dia de atraso

irjustificado, limitado a lO,00% (dez por cento);

b) 1O’OO% (dez por cento) do valor atualizado do contrato’Pela desistencia irljust庇ada ou inexecu9為O

3’O recolhimento da multa referida nos subitens anteriores devera ser feito atraves de dep6sito no

Banco do Brasil S仏Ag6ncia 2918-1, Conta Corrente no 72’614-1, nO PraZO mえXimo de 5 (Cinco) dias

萌s a contar da data em que for aplicada a multa, reSPeitada a ampla defesa e o contradit6rio.



l. O contratQ POdera闇reS融id埴輪for醐dQ組79 d掴i Feder盆1 8‘66繍, nOS Seguintes casos‥

a) Por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do虹78

da Lei Federa1 8.666/93; e

b) Por acordo entre as partes.

CLÅ廿suLA NONA鵜DISPOSICOES GERAIS

1. Este contrato esta vinculado de foma total e plena ao Processo nO 18/2021’Dispensa de Licita9各O

17/2021, que lhe deu causa, Para C明exeCu鋳O, exlglr-Se-油gorosa obediencia a seus anexos

2. Os casos omissos serao dirimidos nos temos da Lei Federal nO 8.666/93 com suas altera96es

POsteriores.

3. O presente contrato podera ser alterado na ocorrencia de uma das hip6teses previstas no art. 65 da

Lei Federal nO 8.666/1993.

CLÅusuLA D屯CIMA - FORO

1. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlandia - MG para solucionar qualSquer dtlVidas quanto a

execu9あdo presente contrato.

玉理研接触珊重野a坤鴨筑珊独印幡側面n両前珊朝的珊02 (諦淡)繭s師部溜ま紙打e窮H脇,
na presen9a das testemunhas abaixo.

N。m。あ足偏通肌一ノ

Assi融a ㊧義山_

Nome砂㈱鈍初♂鋤-

Assi重Iatura : 囲囚 尋。生ふ子

Uberlandia〃MG, 03 de maio de 2021
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