ESTADO DA BAHIA
E,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIR_U
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

E

_

SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇOES
an»

an:

PROCESSO A D M I N I S T R A T I V O N º 265/2021

D A T A AUTUA ÃO: 29/06/2021.

º

DISPENSA DE
L I C I T A Ç A O Nº
102/2021

ÓRGÃO INTERESSADO:

>

Ato de 30/06/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO

EMERGENCIAL

DE

AGENCIA

DE

PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "PUBLICIDADE E
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAIRU, ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA

ÁREA, ANTE A AMEAÇA GLOBAL DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
'

(COVID -19).

.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 206.700,00 (DUZENTOS E SEIS
M I L E SETECENTOS REAIS).

'

BASE LEGAL: ART. 2º, I, DA MP Nº 1.047 DE 03/05/2021.

CONTRATADA: W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
- CNPJ N º I0.532.072/00o1-33.

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —Tel: (75) 3653-2151, ramal 214
Cairu/BA, Cep: 45420-000
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O f í c i o nº 356/2021.

,

Cairu-BA, 28 de Junho de 2021.

Ao

O

E x m o . Sr.

H i l d é c i o A n t ô n i o Meireles F i l h o

Prefeito Municipal.

.

Referente: Contratação em caráter emergencial de serviços desenvolvidos por agência de comunicação,
propaganda e publicidade com vistas ao enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-l 9,
Prezado Senhor,

O Contexto do tema COVID-19 é bastante conhecido, estampa a maior parte das notícias diárias

em qualquer meio de comunicação, dos mais tradicionais e respeitados aos mais informais. A pandemia de

efeitos globais, identificada pela primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China —
epicentro do surto do vírus, se tornou uma realidade pulsante no Brasil.

Por aqui, os efeitos do coronavírus foram sentidos com maior impacto pela população em geral a ].
partir de março de 2020, quando foram adotadas medidas mais drásticas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública, a exemplo das determinações de cunho sanitário para isolamento e

quarentena, autorizadas pela Lei 13.979/2020 eregulamentadas pelos Decretos 10.282/2020 e 10.288/20.
CONSIDERANDO que cumpre ao Municipio de Cairu-BA tomar todas as providências no sentido
de contenção adequada da disseminação ou impedir que esta ocupe patamares que produzam o caos na
rede municipal de saúde;

CONSIDERANDO que ao Município de Cairu-BA cumpre, com fulcro no art. 6º da Constituição

Federal, assegurar “os direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e á infância, a assistência
aos desamparados”;

CONSIDERANDO que Município único arquipélago do Brasil, Cairu é formado por mais de 26

ilhas, com uma população de aproximadamente 18.427 habitantes espalhados em distritos (Morro de São
Paulo, Gamboa do Morro, Boipeba, Sede e outras ilhas menores- alguns de dificil acesso),
CONSIDERANDO ser um Municipio turístico que recebe turistas do Mundo inteiro,
CONSIDERANDO evolução da Pandemia no Estado da Bahia, onde a cada dia os casos vem
aumentando,

CONSIDERANDO que a Secretaria da Saúde de Cairu em conjunto com o Comitê Municipal de

Prevenção eControle da Covid -l9 registra até apresente data 1.376 casos positivos de Covid -19, sendo

CEP: 45/120-000 Cairu —Bahía.
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1.268 confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (LACEN) e 973 por teste
rápido, 48 PCR particular, 03 clínicos Epidemiológico, 16 óbitos, 1.307 pacientes encontram -se
recuperados, 87 monitorado e 12 aguardando resultado do LACEN.

CONSIDERANDO todo esforço que se tem feito para divulgação dos cuidados voltados para
prevenção pertinentes a doença, torna-se insipiente diante das dificuldades que temos para controle da

população, que de forma desordenada não vem seguindo as medidas de distanciamento social, portanto
ainda se faz necessário intensificar a publicidade ainda mais em meios de comunicação com maior força de
divulgação, como Blogs, Rádios, jomais, bem como na distribuição de Cards ePosts.
CONSIDERANDO que todos os dias vem aumentando casos no Município e a disseminação do
virus já circulam em todas as localidades do Arquipélago.

Tendo em vista que estamos em alerta para possível crescente de novos casos do virus no Brasil, já
que acabamos os festejos juninos e prever-se uma nova onda de contaminação, entende-se importante as
informações diárias em meios de comunicação de ampla divulgação que chegue com as notícias de maior
relevância sobre os cuidados eprevenções sobre o Coronavirus para apopulação com maior velocidade.
Portanto solicitamos autorização para Contratação em caráter emergencial de serviços

desenvolvidos por agência de comunicação, propaganda epublicidade com vistas ao enfrentamento da 2
pandemia provocada pelo Covid-l9, para tanto, relacionamos abaixo os itens necessários para obtenção de

maiorêxito doobjeto desejadodurante 3(três)mêses.

CEP: 4 5 4 2 0 0 0 0 Cairu —Bahia.
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a n :

COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE - COVID-19
DESCRIÇÃO
UNIDADE

ITEM

n

QUANT.

Criação de Cards ara divulgação do Boletim COVID-19

º
3
4

Criação de Cards para divulgação de ações realizadas

ara combate àCOVID-19
Criação de Posts Carrossel para divulgação de ações

realizadas para combate à COVID-19
Criação de spots de 30 segundos para veiculação em
rádios p/ divulgação de ações realizadas para combate à

Cªrd
Post

12º
10

Spot

04

Anúncio

01

Banners

04

SiteseBlogs

10

Radio

Ol

Jomal

Ol

COVID-19

5

Criação de anúncio de jornal (até l/2 de página) para
divulgação de ações realizadas para combate à COVID19

Criação de Banners de internet para sites e blogs, p/
divulgação de ações realizadas para combate à COVID19

7

Veiculação mensal das peças digitais para divulgação de
ações realizadas para combate à COVD-l9 em sites e
blogs da região (minimo de 10 canais de veiculação)
Veiculação mensal dos spots para divulgação de ações

realizadas para combate à COVID-19 em rádios da região
(pelos menos uma rádio de relevância na região)

Veiculação
mensal de anúncios para divulgação de ações
realizadas para combate à COVID-19 em jomais da
.,

.

.

N

regiao (pelo menos um Jornal de grande circulaçao na

3

região)

Em busca de potenciais Agências de comunicação, propaganda e publicidade que atendesse a
demanda necessária de forma emergencial, as empresas abaixo nos apresentaram valores que
correspondem a valores mensais, sendo:

A Empresa W4 COMUNICAÇÃO apresentou cotação, no valor de R$ 68.900,00 (sessenta eoito
m i l e novecentos reais).

A Empresa AGENCIA DWU LTDA apresentou cotação, no valor de R$ 82.200,00 (oitenta edois
mil e duzentos reais).

A Empresa SINAPSE COMUNICAÇÃO apresentou cotação no valor de R$ 74.000,00 (setenta e
quatro mil reais).

Em análise aos valores apresentados e pela urgência em viabilizar o referido objeto, realizamos
comparativo de valores e identificamos:

[TEM l ãlãSrCElil ããlg DOS

LIND QTD COMUNlsâ AO

LTDAVLR COMUNISSI AO p
_A'

Praça Santo Antonio, sn, Centro —Telfcix (75) 3653-2027, E-moil:
CEP: 45420-000 Cairu —Bahia.
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Criação de Cards

"

para divulgação do

1 lfglºtim COVID" Card 30

120,00 3.600,00 180,00 5.400,00

100,00 3.000,00

Criação de Cards
para divulgação de

ªçõºª comrºãlilªdªª
200.00 2400000 300,00 36.000,00 300.00 36.000,00
ate à Card 120

para

COVID-19

Criação de Posts
Carrossel
para

3 ªgêlsgaçíªalizªdªª Post 10 350,00 3.500,00 540,00 5.400,00 400.00 4.000,00
para

combate

à

COVID-19

Criação de spots

de 30 segundos
para
veiculação

ãªulgãêgªºs à); Spot 04 700,00 2.800,00 600,00 2.400,00 500,00 2.000,00
ações
realizadas
para combate à

4

COVID-19

Criação
de
anúncio de jornal

(até ª/z de página) Anún
s para divulgação de cio
ações
realizadas
para combate à

01

1.000,00

1.000,00

500.00

500,00

800.00

800.00

04

800.00

320000

75000

3.000,00

50000

200000

.

COVID-19

Criação

de

Banners

de

internet para sites

e

blogs”

divulgação

p] Ban“

de

ers

'

ª

"

'

'

ações
realizadas
para combate à
COVID-19

Veiculação mensal
das peças digitais
para divulgação de
ações
realizadas

.

7 para Combate à STS 10
COVD-l9 em sites BIO S

e blogs da região
(minimo
canais

de

g

1430000
' '

1450000
' '

1000000
' º

10
de

veiculação)

_

ÉA“
Proço Santo Antonio, sn, Centro —Telfcix (75) 3653-2027, E-moíl: soude.coíru©hotmail.co '
CEP: 45.420—OO0 Cairu —Bahía.
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Veiculação mensal
dos spots para
divulgação
de
ações
realizadas

s ãªílláflrgbate CIE Radio 01
'

-

13.500,00

-

12.000,00

— 13.000,00

3.000,00

3.200,00

rádios da região
(pelos menos uma
rádio de relevância

na região)
Veiculação mensal
de anúncios para
divulgação
de
ações
realizadas
para combate à
COVID-19

em Jomal

01

3.000,00

jornais da região
(pelo menos um
jornal de grande
circulação
região)

na

_

ªª-ººªªºº

000.700,00

ªº-ªººvºº

000.000,00

Mººººº

000.000,00

5

Podemos observar que a empresa W4 COMUNICAÇÃO apresentou proposta mais vantajosa no
valor de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais) mensal, perfazendo o valor de R$
206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos reais), equivalente atrês meses de serviço desenvolvido pela
empresa.

Conforme mencionado acima, a contratação em caráter emergencial de serviços desenvolvidos por

agência de comunicação, propaganda e publicidade com vistas ao enfrentamento da pandemia provocada
pelo Covid-l9, permite divulgação de fonna mais rápida das ações voltadas ao controle da doença e à
manutenção da ordem pública.

Sugerimos que esta aquisição seja fundamentada na MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.047, DE 3DE
MAIO DE 2021, a saber, dispõe sobre as medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação

de serviços, inclusive de engenharia, einsumos destinados ao enfrentamento da pandemia dacovid-19.
Ressalte-se o Art. 2º que define o seguinte:
Art. 2“ Para fins do disposto nesta Medida Provisória, fica a administração pública
dos entes federativos, de todos os Poderes e dos órgãos constitucíonalmente
autônomos autorizada a, nos termos desta Medida Provisória:
l - dispensar a licitação;

II - realizar licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, com prazosv

reduzidos; e

Praça Santo Antonio, sn, Centro —Telfcix (75) 3653-2027, E-maíl: saude.caíru©hotmaíl.com

CEP: 45420-000 Cairu - Bahía.
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III - prever em contrato ou em instrumento congénere cláusula que estabeleça o
pagamento antecipado.

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Art. 3º Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do
disposto no inciso I docaputdo art. 2º, presumem-se comprovadas a:
I - ocorrência de situação de emergência em saúde pública de

importância nacional decorrente da pandemia decovid-19;
I I - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência de
que trata o inciso I;

III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação
de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou
particulares; e

I V - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.

Arazão da escolha do fornecedor se dá por se tratar de empresa autora da proposta mais vantajosa 6
para o Município, oriundo de cotações de preço via email por ser necessária a contratação mais rápida e
efetiva.

»

Solicitamos dispensa de Licitação em favor da empresa W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING
CNPJ l0.532.072/000l-33 pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Prof. Magalhães Neto, 1450
- Pituba, Salvador - BA, 41810-011, no valor de R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos reais),
Atenciosamente;

'I? MWM “i'll” ª Wow »—

JeaÁi eCosta Fonseca,: ““Via qq “gif
. ªlfu .ªªmªªãugg

Subsecretária Municipal%%%&! M;,”,

Praça Santo Antonio, sn, Centro —Telfax (75) 3653-2027, E-mail: saude.cairu©hotmail.com
CEP: 45.420—00O C a i r u —Bahía.
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Re: Solicitação
de cotação de Preços -Prefeitura
de Cairu
De

Agência Dwu <agenciadwu2010©gmaiLcom>

Parc:

adm.Iicitacao©cairu.ba.gov.br <adm.Iicítacao©cairu.ba.gov.br>

Ivate

23/06/2021 1 0 : 5 1
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- Cotac?a?o DWU.pdf (N367 KB)

Segue a cotação como foi solicitada.
Em segunda-feira, 21 de j u n h o de 2021, <adm.Iicitacaocairu.ba.gov.br> escreveu:

Prezado,
ª Em razão da necessidade de ajustes na relação dos serviços a serem executados, estamos reenviando a
solicitação de cotação. Peço que desconsidere o primeiro e-mail e considere apenas o que estou enviando nesse
momento.

Atenciosamente,
Jeane Conceição da Silva
f Assistente Administrativo

Em 16/06/2021 22:39, adm.Iicitacaocairu.ba.gov.br escreveu:

E

Í Prezados,
Venho por meio do presente e-mail, solicitar cotação de preços para a contratação em caráter emergencial de
f serviços desenvolvidos por agência de comunicação, propaganda e publicidade com vistas ao enfrentamento da
, pandemia provocada pelo covid—19, nos termos da medida provisória 1047 de 03 de maio de 2021.

Informo que odetalhamento dos serviços constam na solicitação anexa.
Solicito confirmação do recebimento do presente e-mail.

Atenciosamente,
Jeane Conceição da Silva
Assistente Administrativo
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Ass.: ilcsposta àsolicimcao dc cotação de preços pam u. contratação em caráter

'

1,

emergencial de serviços desenvolvidos por agencia de ttomunicação, propaganda e

publicidade com vistas no enfrentamento da pandemia provocada pelo covid-lmnos
Prezados Senhores,

'

1

'

termos da medida provisória 1047 de 03 de maio de 2021 .

_

Apresentamos aV. Sas. nnossa proposta comercial relativo àprestaçâo de serviços de

_

'

_

agência de comunicação, propaganda c publicidade com vistas ao cnfrenmmemo da

pandemia provocada pelo "rovid-lº, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer

'

.i

erros ou omissos que tiverem sido cometidos quando da preparação dn mesmo:

''

,

a osoójt(QITENTA
êris e900000001000
listadosf- DUZENEOS
abaixo, REAIS),oVerparatina,iTexecuçâo
oial de
R$1. Par
82.200,
Enois MIM
dos serviços abaixo rclaciãpadosw. _

_

ITEM

D£scix1___."=wy_
Criação de' Cards —para
divulgação do Boletim COVID-

30

180,00

:!»

_ 5.400,00

Í

;
ª,

-

Criação de Posts Carrossel para
divulgação de ações realizados
para combate àCOVID- 19

“

Criação _de spots de 30
'
- 4

“vamu,
ªgipmr.
x
“mt-Rs
TOTAL
' ——
——

_

'

'

Card

, 1

19

» : combate àCOVlD—l9

3

= "

', _f

Criação de Cards para
divulgação de ações realizadas
_

'

é“

Card

120

300,00

36.000,00

';

segundos pura veiculação em
rádios pl diwigação de ações

Post

10

540.00

'
5.400,00"

j
Í
*

,
Spot

600,00

'
_r
1

2.400,00 '

realimdas para combate à

f

COVID-19

'

_

Criação de anúncio de jornal

Í

(até l/2 ide página) para

diparavulcombate
gaçªlt deàCOVID-l
ações real9izadas Mum")

m. l sººªºº

;

Criação de Banners de internet

_

' _

parasitas e blogs, p! divulgação

04

-

de

_
'

ações . realizadas

para

'

,

, _

_'

.

750,00

50090
3.000,00

''

Éon1bnne_T_B_OVI_D-_I5 '
'

_

i
.

'
sue, e

7 COVfD-IO em Snes eBlogs da

Blogs

Regilo (minimo de dez canas

de veícuiaçlo)

i

p/dívulgaçâo de ações
realizadas para combate à
covtmsv em Rádio da Região

1

>

realizadas para combate A

'

'

»

Vacinação Mensal das Peças
Drgrtiis p/divulgnçlo de ações

Iº

'

R$ ““soam

Veiculação Mensal dos spots
,

ºªª'º

'“ 'º'ºººvºº

(pelo menos uma rádio de

relevância na região)

>

Veiculação Mensal de anúncios

i

p/divuignção

j

realizadas pam comhate à

=

(pelo mªnsw“ um tomai róej
'
gfngde cirdrrhçlo nltégilo)
ª
_
—» TOTA vPREVISTO NO MLS

&

de

nçõea

COVID-19 em Jornal da Região

“m!

,"
—“
_"

_

R$ 300990

í
_
ª

_
R$ 8210000

&

2. No valor acima proposto estão englobados todos ofsAt-ibmos, taxas

encargos de

3

quaisquer margens devidos a o s "públicos federais, estaduais ou! municipais,

“

comprometendo-nos 'a salón-los, por nossa conta; nos prazos e m forma prevista na
legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-deobm, transportes de nosso pessoal ede todos os materiais necessários para execução do

serviço, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta

'

cotação.

i
i

3. Esta proposta éválida por 30 (trinta) días acontar da data de sua apresentação.

i

4. Caso esta proposta não venha aser aceita para contratação, aSecretaría Municipal de
.

Administraçâo Eca desobríggda de qualquer responsabilidade para com a nossa

'

Empresa, não nos cabendo direito aqualquer indenização ou reembolso.
Salvador, 22/06/2021,

_
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_ ..-

D?

.

.

Atendimento Sinapse Comunicação

' '

.

'“ É/

kvúiãçãxt;* *! A _ ,

gíueªâqcgge.

.

<atendimento©sinapsecomunlcacao.com>

Para;
Data

<adm.Iicitacao©cairu.ba.gov.br>
-- 22/06/2021 09:04

'

- Proposta S l n a p s e p d f (w1.7 MB)

Caros,

'

Nos sentimos muito llsonjeados em receber esse email de cotação. Então segue nossa proposta em anexo.

Em seg., 21 de jun. de 2021 às 14:11, <am.licitcclr.b.gg_igb_c>escreveu:
Prezado,

=

Em razão da necessidade de ajustes na relação dos serviços a serem executados, estamos reenvíando a
", solicitação de cotação. Peço que desconsidere o primeiro e-mail e considere apenas o que estou enviando nesse
momento.

i Atenciosamente,
: Jeane Conceição da Silva

'

Assistente Administrativo
i

ÉEm rs/os/zozr 22:38, a d m . I i i í r . . g o v . rescreveu:
, Prezados,

_

Venho por melo do presente e-mail, solicitar cotação de preços para a contratação em caráter emergencial de
i serviços desenvolvidos por agência de comunicação, propaganda e publicidade com vistas ao enfrentamento da
pandemia provocada pelo covid-19, nos termos da medida provisória 1047 de 03 de maio de 2021.

Informo que odetalhamento dos serviços constam na solicitação anexa.
Solicito confirmação do recebimento do presente e-mail.
Atenciosamente,
Í Jeane Conceição da Silva
É Assistente Administrativo

Atenciosamente,

Sinapse Comunicação
7 1 98280-0343

—

[«

S'mapse
Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro - Cairu —B a h j a CEP: 4 1 4 2 0 - 0 0 0

ASS.: Resposta à solicitação de cotação de preços para a contratação em caráter emergencial de serviços
desenvolvidos por agência de comunicação, propaganda e publicidade com vistas ao enfrentamento da
pandemia provocada pelo covid—l9, nos temios da medida provisória 1047 de 03 de maio de 2021.

l

Prezados Senhores,

r

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativo à prestação de serviços de agência de
comunicação, propaganda e publicidade com vistas ao enfrentamento da pandemia provocada pelo covid19, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos
quando da preparação da mesma:

l. Para os itens equantitativos listados abaixo, propomos oValor Total de R$ 74.000,00 (Setenta
e quatro mil reais), pam aexecuçâo dos serviços abaixo relacionados.

ITEM

VALOR

DESCRIÇÃO
Criação

de

VALOR

UNIDADE QUANT. UNIT , .

Cards

TOTAL .$

para

divulgação do Boletim COVlD-

Card

30

Card

120

100,00

' 3.000,00

300,00

36.000,00

19

Criação

2

de

Cards

para

divulgação de ações realizadas
a r a combate à COVlD-l 9

,

Criação de Posts Carrossel para

3

divulgação dc ações realizadas

Post

10

400,00

4.000,00

Spot

04

500,00

2.000,00

ªººªºº

ªººªºº

500,00

2.000,00

»= . c o m b a t e à COVID-19

Criação

de

spots

de

30

segundos para veiculação em

4

rádios p! divulgação de ações
realizadas

para

combate

à

COVlD-l9

Criação de anúncio de jornal

5 «(rltxféuigââo :; açlzªsácfmfgãriââz“ Aªªªºiº
». : combate à C O V l D - l º )

Criação de Banners de internet
para sites e blogs, p/ divulgação

de ações realizadas para

Banners

combate à C O V I D - 1 9

Veiculação mensal das peças

digitais para divulgação de
ações realizadas para combate à

7 COVD—l9 em sites eblogs da

,
Sites e

Blogs

m —

1000090

região (mínimo de 10 canais de
v e i c u l a ão

'
AmhlmattúesNaxuErlPrerrriuTovluzshãw-Salrcador-Bahla

esp4o.01o-020-Tal.7r8303.1351
S

í

,_

_

_

%
_

e

,

f

|

n
a

S 'm
Veiculação mensal

dos

aª

e

spots

para divulgação de ações
realizadas para combate à

COVID-19 em rádios da região

v
.

Rªªªº

º]

ªªºººªºº

(pelos menos uma rádio de
relevância na re ' ã o

Veiculação mensal de anúncios
para divulgação de ações

|
_

realizadas

para

combate

à

COVID-19
emjornais daregião Joma]
(pelo menos um jornal de
uande circula . na re "ão

T O T A L PREVISTO N O

320090
S

R$ 74.000,00

2. No valor acima proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer
naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldalos, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com
encargos trabalhistas e sociais, mão-dechirer, transportes de nosso pessoal e de todos os materiais
necessários para execução do serviço, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto
desta cotação.

3. Esta proposta éválida por 30 (trinta) dias acontar da data de sua apresentaçâo.

4. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Secretaria Municipal de Administração
fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a
qualquer indenização ou reembolso.

Salvador, Zi de Junho de 2021

R y
eto
Diretor Ex uávo

Diretor de

riaçâo

07145370/000166
SlNAPSE COMUNICAÇÃO
Av. Professor Magalhães Hero, nº 1550,

l

Saia 502. Pituba —
CSP. 411410012

SALVADOR »BA

l

Av, Mamães nem, Ed. Premier Tweet. s r s o z - Swami-Barth
CEP QODTBOZU-Tet 75 8808.1851

_

I

"“-

_, —

/

stPara:
-c- Atendimento
W4 Comunicação <atendímento©w4comunicacamcom.br>
<adm.licítacao©cairu.ba.gov.br>
íimhª

28/06/2021 12:48

º doc.pdf(fv210 KB)
Conforme solicitado segue proposta

'

,...,.
"ª

m COMUNICAÇÃO

Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, nº 03,
C e n t r o - Cairu — B a h i a C E P : 45.420-000

ASS.: Resposta à solicitação de cotação de preços para a contratação em caráter
emergencial de serviços desenvolvidos por agência de comunicação, propaganda e
publicidade com vistas ao enfrentamento da pandemia provocada pelo covid-19, nos
termos da medida provisória 1047 de 03 de maio de 2021.
Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativo à prestação de serviços de
agência de comunicação, propaganda e publicidade com vistas ao enfrentamento da
pandemia provocada pelo covid-19, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:
l . Para os itens e quantitativos listados abaixo, propomos o Valor Total de R$
68.900,00 (SESSENTA E O I T O M I L E NOVECENTOS REAIS), para a execução
dos serviços abaixo relacionados.
—

ITEM
Criação

l

VALOR

DESCRICAO
de

Cards

VALOR

UNIDADE

QUANT.

UNIT R$

TOTAL R$

Card

30

R$ 120,00

R$ 3.600,00

Card

120

R$ 200,00

R$ 24.000,00

Post

10

R$ 350,00

R$ 3.500,00

Spot

04

R$ 700,00

R$ 2.800,00

Anúncio

01

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Banners

04

R$ 800,00

R$ 3.200,00

para

divulgação do Boletim COVID19

Criação

2

de

Cards

para

divulgação de ações realizadas
ara c o m b a t e à C O V I D - l 9

3

4

Criação de Posts Carrossel para
divulgação de ações realizadas
para combate à COVID-19

Criação de spots de 30
segundos para veiculação em
rádios p/ divulgação de ações
realizadas

para

combate

à

COVID-19

Criação de anúncio de jornal
t'
' '
5 (ªdivulgaçao
ª l / 2_ ded º açoes
ªfªgmª)
. pªrª
realizadas

6

para combate à COVID—l9
Criação de Banners de internet
' l ª”
pm f“ tºÍ. º blºgs , P/ d “'"
ªªºªº
de açoes realizadas para
combate à C O V I D - l 9
MATRIZ: Av. Profeasry hhagalhães Piero, nã“ 1450

Edif. l-Jlêlleniaurv, SL 202 -- CEP 41810-012 —— Pituba. Salvador

BA

[“et.: 71 3771-5454 [www:wicca;unicaceo.cturn.lJ'

1

M

' !

m COMUNICAÇÃO
Veiculação mensal das peças
digitais para divulgação de

7 ÍfãõíãÍâªííªifíííªeºãlliªflí iii;

1º

R$ lªª-ªºfªºº

01

R$ 1350090

região (mínimo de 10 canais de
veiculação)

Veiculação mensal dos spots
para divulgação de ações
realizadas para combate à

COVID-l9 em rádios da região

_

Radio

(pelos menos uma rádio de

relevância na região)
Veiculação mensal de anúncios
para divulgação de ações

9

realizadas para combate à
COVlD—l9 em jornais da região
(pelo menos um jornal de
grande circulação na região)

Joma]

R$ 3000 00
'

ª

TOTAL PREVISTO NO MÉS
v

2. No valor acima proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de
quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais,
comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na
legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-deobra, transportes de nosso pessoal e de todos os materiais necessários para execução do
serviço, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta
cotação.

3. Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua apresentação.
4. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Secretaria Municipal de
Administração fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa
Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.

Salvador, 25__dej

<i>/de 2021.
__/

:,“,
Í/

Robso Vygglí
Sóci

iveira Gonçalves

iretor

MATRIZ: Av. Professor h/zagalhães Nem, nº" 1450 —— Edif. fxflillenuarm, SI. 202 -- CEP 41813012 —— Pituba Salvador
Tel.: 71

BA

7165151: nuxvvaxi/«Icoiiiuntcacarxconrb“

1

29/06/2021

Locamail :: Re: Boa tarde, Solicitamos da empresa W4 COMUNICAÇÃO adocumentação para que seja feito possesso licitatório r...

Re: Boa tarde, Solicitamos da empresa W4 COMUNICAÇÃO

a documentação para que seja feito possesso licitatório

“

- Aqsumv referente: Serviço desenvolvido por agência de

"

comunicação
propaganda ePublicidade com vistas ao
enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19!

Segue
em anexo lista de documentos necessários
Leane Freire <leane©w4comunicacao.com.br>

De

. P“,

º '

Data

vg

<licitacao©cairu.ba.gov.br>, Robson Wagner
<rwagner©w4comunicacao.com.br>
29/06/2021 11:44

o 7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA.pdf (N196 KB)
— RG - ROBSON WAGNER.pdf (w144 KB)
º CNH - WEDSON FREIRE.pdf (N57 KB)
º FEDERAL - 12.09.2021.pdf (rv71 KB)
— FGTS —10-08-2021.pdf (N60 KB)
- MUNICIPAL —02.11.2021.pdf (N221 KB)
o TRABALHISTA - 27.08.2021 .pdf (N86 KB)
e CENP —15.08.2021.pdf (N752 KB)
- ESTADUAL 25.09.2021.pdf (N93 KB)

- CGA.pdf(N49 KB)

o ATESTADO RADIO SOCIEDADEpdf (N165 KB)
º ATESTADO CROBA.pdf (N193 KB)

o ConsultaConsolidada_10532072000133_29-6—2021.pdf (rv172 KB)
B o m dia!

Segue em anexo a documentação conforme solicitado.
Caso necessite de mais alguma informação, estou à disposição.

Atenciosamente,

Leane Freire

Administrativo/Financeiro
( 7 1 ) 3271-5454

Em seg., 28 de jun. de 2021 às 14:02, <|icitacaocaíru.ba.gov.br> escreveu:
l

Diretoria de Compras, Contratos e Licitações.

Secretaria Municipal de Administração.
l

í PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU —BA

httpsJ/webmaiI-segurecem.br/cairu,ba.gov.brl?_task=mail&_safe=0&_uid=970&_mbox=lNBOX&_action=print&_exmin=1
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7eCONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE W4 ,
CODIUNICAÇAO & M A R K E T I N G L T D A
C N P J : ! “ 10.532.07ZI(I)0l—33

=

.

WEDSON
ANDRADE
FREIRE.
brasileiro,
casadoportadora
em regime
de «oom
mwal de
Jaguaquara/BA,
nascido cm
04/07/1973,
anunciante,
da cédula
ag x_ dhbers.
ªdidxªiníâtlzilllllã44 SSP/BA eCPF 11º. 6360693542, residam edominam» na amar/ngm; Íialenteqnª, 358; Edt".
Jacarandá, Aptº l203A —Pituba - Salvador/BA, CEP: 41810-620;

"

"

ROBSON WAGNER OLIVEIRA GONÇALVESbrasileiro. casado era-regime de àfnzªfxibão parcial de
bons, natural de Italiana/BA nasádo cm 04/01/1971 comerciante, portador carteira Ee idêhtidade sob nº.

04.279.0Sl-4l SSP/BA eCPF n“: 601 334395004971511: edorrúcílindo aRua Coronel Durval Mattos,
nº.8l S, EdtíResidencial Pison Aptº 102 —Costa Azul —Salvador/BA —CER 41760460
Sócios da sociedade limitada do nome empresarial WG COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA,»

registrada legau-nente por cum-ato social devidamente arquivado rua.-aa Junta Comercial do Estado da

Bahia, sob NIRE nº 292032401“59, com sale Av Professor Magalhães Neto, 1450, Sala 202 Edit"

.

Milenium Empresarial, Pituba saiu-aa, BA, cmª 413103312, devidamente" msn-“na no Cadastro

Nacional de Pesoa Iurídieafhú“ sob o u“ 10353207210001-33, deliberar: dc pleno e comum acordo

ajustarem apresente alma/çâo econsolidação contratual, nos lermos da Dei nº 10.406! 2002, mediante as

condições estabeleciàxs nas cláusulas seguimos:

'“

D O C A P I T A LS O C I A L

CLÁUSULA PRIMERA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.000.000,00

(Um Irâlhâo de Rais), an moeda mumu: nacional, rqviesartudo por 1.000.000 (um millâo) quotas“ de
capital, no valor nomiml de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo amento é totalmente subscrito e

integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do umano do capital social por motivo de lucros

acumulados do balmçodc 2015, este âczassim

WEDSON ANDRADE FREIRE, com SfXMIOO (

NEI) qmtzs, patinando um total de R$

500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), integzlizado, ROBSON WAGNER OLIVEIRA GONCALVES,
com 500.000 (Quinhentos Mil) quotas, peafazmdo um total de R$ 5430.0003!) (Quinhentos Mil Reais)
integralizado,

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A arlmizzislzraçaio da sociedade cabe isoladamente aos sócios WEDSON

ANDRADE FREIRE e ROÉON WAGNER OLIVEIRA GONCALVES e a eles caberá a
responsabilidade ou representação ativa e passrvamane a sociedade, judicial e extxajudicialmmtc,
pode-ndo praticar todos os atosaxnpuamdidos noobjcto stycinl, sempre no interesse da sociedade, Hear-ido
vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios estarmos aos lins oomuciais, podendo
constituir procuradora com podaes amplos ou especíõcos.
D A DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, qu: não estão impedidos
de exercer aadministração da sociedade. por lei especial ou em virtude de condenação uiminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, apena que vede, ainda que tempomriammte, o nosso acargos públicos, ou

por aime falimmtat, de prevancação, peito ou suborno, omoussão, «palato ou contra a economia
popular, contra osistema Enancciromeional, emma normas de defesa da omoomência, contra as relações
de consumo, fé puiblkm ou proprinink,

Req: 8160 0 04 5746

Página 1

Certifico o Registro sob o 11º 97649008 em 2710312017

&»
(_;

Protocolo
166835552W4deCOMUNICAÇÃO
24/03/2017 &MARKETING LTDA NIRE 29203240159
Nome da empresa

Este documento pode ser verificado em httpzl/regin.]uceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAOaspx
Chancela 131996238925599

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N” 7eCONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE W4
COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
CNPJn “ IOSSZJWZWWI-SS

CLÁUSULA QUARTA.
A responsabilidade
de cada
sido. éxaxim ao val-cra de
sms mntpggng;
todos
.
.
.
.
_
.
. .
—

respondem sohdanmnenle pela mtegalmaçuo docapltnl saem].

Em face das anel-agia cdma. consolida-ve ocontrato socizl, nos

: : 3 o .'- & :.
o
' Q

º o n .

nª iousªânaôz.

mediante as condiçõu e cláusula xquintes.

o " . "

CONSOLIDAÇAO n o comu/n'a SOCIAL DA socmnàúg w4
COMUNICAÇÃO & MARKETING L T D A
C N P J n º l0.S32.071lII)01—33

WEDSON ANDRADE FREIRE, brasileiro, msado em r a i n : de ummnhão de' bom, nãtuml de

Jaguaquara/BA, nascido em 04I07l1973, comerciante, [narradora da cédula de [claridade nº. 0453014844 SSP/BA e CPF nº. 636069325-72, residente e domiciliado na Rua Magno Valente, nº. 348, Exif.
Jacarandá, Aptº 1203A —Pituba - Salvador/BA, CEP: 41810-620;

ROBSON WAGNER OLIVEIRA GONÇALVE brasileiro, usado em regime de comunhão parcial de

bens, natural de Itabuna/BA nascido em 04/01/1971, comerciante, pautado: carteira de identidade sob nº.
0427905141 SSP/BA eCPF n“: 6013343954”, residence domícãiado aRua Coronel Duval Mnttos,
nº.8l 5, EdfRcsidencíal Piso:: Aptº 102 —CosaAzul - Salvador/BA »CEP: 41760-160.

Únicos sócios componentes da sociedade evnmesâria limitada WA COMUNICAÇÃO &
MARKETING LTDA . com fqistm na Junta Canada] do Estado da Bahia - IUCEB sob nº.
29201240159 de 1011212008, CNPJ 11ª. 10.S32.072RD01-33, eum sede edonúcilio na Av, Professor

Magalhães Neto, nº. 1450, Sala 202, Edf. lvileníum Empresarial —Pituba —Salvador/Ba, CEP: 41.810012 resolvem deomnuxzn Acordo ena mentar forma de ãxeitov consolidar o contrato social mediante
clausulas e condições seguiuns.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DENONIINAÇÃO SOCIAL. SEDE —.A Sociedade limitada de nome

empresarial tem a

social de, W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA, com

'

registro na Junta Comercial do Enade da &xhia— JUCEB sob nº. 2920324035!) de 10/120008, CNPJ
nº. lO.532.072/0O01—33, com sede edomicilio na Av. Professor Magalhães Neto, nº. 1450, Sala 202, Edf.

Milenium Empresarial - Pituba —Salvador:/Ba, C_EP: 41810-012, podmdo abrir ãlíaís ou agencias em
qualquer pate do tanto:-io nacional obedeemdoas disposiçõs legais.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETIVOS SOCIAIS —"Pxmtaçãode Serviçosde Agêncin de Publicidade
Considerando-se o Conjunto de Atividades Ralimaà
que Tenham por Objetivo e
Estudo, Planejamwto, Canoeitlmão, Carapau, Criação, Exemçio Iarama e Supervisão da Execução .
Externa, Intermediação e
de Pulblicidade aos veículos eaos demais meios de Comunicação.
CODIFICAÇÃO DAS Anvnmmcs ECONÓMICAS

CNAE 731 x-uou Agência: de Publicidade

*

CLÁUSULA TERCEIRA. TEMPO DE DURAÇÃO —A sociedade iniciou suas atividades em
Owlllwflsescupxazodedmaçãoéindetamimdo.
'
,-'

Req: 8160 0 4 5746

Página2

Certifico o Registro sob o nº 97649008 em 27/03/2017

à
( ; ”(
'

Proiocolo
166835552W4deCOMUNICAÇÃO
24/03/2017 &MARKETING LTDA NIRE 29203240159
Nome da empresa

Este documento pode ser verificado em http:/Regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSIAUTENTICACAOASpx
Chancela 131996238925599

Esta cópia foi autenticada digitalmenie e assinada em 28/03/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N“ 7eCONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE W4
COMUNICACAO & MARKETING L T D A
C N P J n ª 10532072/0001-33

CLÁUSULA QUARTA. CAPITAL SOClAL —0 Capital Social éde R$
Reais) totalmente subscrito eintgalindo em moeda donate do puis,

lvlilhãu)deqlrotas,noxmlmdelâ$l,oº(lnnral)cadamnn

(IME/gênio de
QEIÚLÇQÓOQQ! Um

'.5' ªo- u_u í “

0 capital social Ec: assim distribuído.

.

__ _.
.

“"m'"
“ºªªº” ““"”“ “ ““ “ “ ”
CLÁUSULA QUINTA. Os adminimadorm declaram sob as puras da tei, de quertâo odio impedidos de
exercer aadministração da sociedade, por lei espiada], ou em virtude de condenação aiming], nu por se
encontrarem sob os efeitos dela, apena que vede, ninxh que tanponzimnenxe, oacesso a cargos públicos;

ou por crime [alimentar, de lxevaiação, peita ou saiba-no, «incursão peculato, ou contra aeoonemia
popular, contra osistema Boeira nacional, ocmlrnnmmas de defesa da ocmconencia, contra as relações
de consumo, fé púbtâm, o u a propúe&d=.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade mbe isotadamcrtte an un conjunto aos sócios
WEDSON ANDRADE FREIRE e ROBSON WAGNER OLIVEIRA GONÇALVES e a eles caberá à

'

responsabilidade ou representação ativa e passivamente a sociedade, judicial e- exuajudicialmente,
pode-ndo praticar todos os ums eompeendidos no otimo social, p i eno irucresse da sociedade, ãcandn
vedado, entretanto o uso da damminação social an negócios strmhos aos úns oomaciais, podendo
constituir procuradores com podera amplos ouapociâeos.

CLÁUSULA SÉTIMA. Arespmzmbiiidade de ada sâcio exam-ita uu valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
PARAGRAFO ÚNICO. Fica vedado nos sócios à milinçâo da razão soda! em avais, Banca e abxmos

em quaisquer negócios csuanhos as tímalidades sociais, exe-ao pra empresas coligadas, para os sócios
componentes das coligadas, para aprópria sociedade e para empresas das quais participam os mesmos
sócios.

CLÁUSULA OITAVA. RETIRADA DE PRÓ-LABORE -— os sócios poda-ão de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulode “pró - labore”, observadas-'as disposiçõmregnlammtarespertinentes.

CLÁUSULA NONA. BALANÇO —LUCROS E

——

em 31 de dezembro, o

administrar-dor prestará camas jtniâczdas de sua administrado, prooedmdo àelaboração do inventário,
do balanço patrimmial edo balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Req: 8160 0 4 5746
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Chanceta 131996238925599

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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C N E T n ” 10532372!!!)01-33

CLÁUSULA DECINIA. Nos quam) maes seguiriam zm lâmina do fuzcífio 30:33h 05366105
demmurânsobxeascmusedesignatãoadxuinislmdmààqumdoforocaso: —| u.-_- 2
' f. ; :.!
n
v

.

.

c

.

v.

o

CLÁUSULA ntcnu mumu. NGRMAS mmmms —Fim mãe já uâáoauíáuãaayzâadà que
telão validaáejmídica que a k i lhes emprestar, todos os acordos enumas infants

laxefas e

regimentos intemos, de caráter administrativo usinado por Iodos os sócios, desdéayeâ à» venha ferir
cláusulas deste msu-mxmmmcasosqmsuãonuxlasdekmededixúta

7º

'-'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESSÃOOU TRANSFERENCIA DE QUOTAS —Épermitido na
sociedade a cessão ou transferência de quotas cm parte mu: sócios uu com terceiros, sendo que neste
mínimo caso a cessão ou uausfuàmia somente poderá ser feita com onconsemizncnto expresso dos dois
sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FALECINEENT"0 DE SÓCIOS - Faleumdo ou mtemitado

qualquer sócio, asaciedade continuará suas atividades com os hadeims, sueesores eo incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo inlezcsse destes ou do sócio rmmncseente, o valor dc seus haveres será
apuradn e liquidado com base na siunção pmrimoninl da sociedade, à data da resolução, xexílicada em
balança especiahnalte levantado.
D A RATIFICAÇÃO E FORD

CLÁUSULA DÉCBWA QUARTA. 0 "faro para o exercício eo

dos direitos eobrigações

resultantes do contrato social permanece SALVADOR.

CLÁUSULA DÉCWIA QUINTA, Oscasos amissosnm: contato senão sempre nuolvidos de comum
acordo entre os sócios e em absoluta comonãncia com as noxmas legais.

E, por estarem assim justas econtratados, assinam este instrumento.

SALVADOR 21 de fcvaciro de 2017.

'
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
-

CADASTRO NACIONAL D A PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

"

1o_532_072/0001_33

'

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO EDE SITUAÇAO mhz/zoos

MATRIZ
.

7

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
W 4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

WA COMUNICACAO & MARKETING

DEMAIS

CÓDIGO EDESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

73.11-4-00 - Agências de publicidade
CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
N ã o informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV PROFESSOR MAGALHAES NETO

1450

SALA 202 EDIF MILENIUM EMPRESARIAL

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

ur

41310-012

PITUBA

SALVADOR

BA

ENDEREÇO ELETRONICO

TELEFONE

robsonwagnerog©gmaiLcom

(71) 3271-5454

* . . . » .

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

m m . .

..,”...

ATIVA

12/12/2008

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 30/06/2021 às 10:01:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1I1
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:

10.532.072/0001-33

NOME EMPRESARIAL:

W4 COMUNICACAO &MARKETING LTDA

CAPITAL SOCIAL:

RSI 000.000,00 (Hum milhão de reais)

0Quadro de Sócios eAdministradoresmSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) éoseguinte:

Nome/Nome Empresarial:

Qualificação:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

WEDSON ANDRADE FREIRE

'

49—Sócio—Administrador

ROBSON WAGNER OLIVEIRA GONCALVES
49-sóciovAdministrador

Para informações relativas àparticipação no QSA. acessar oe-CAC com certiúcado digital ou comparecer auma unidade da RFB.
Emitido no dia 30/06/1021 às 10:01 (daia ehora de Brasília).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

i?

SECRETARIA
MUNICIPAL
DA FAZENDA
COORDENADORIA
DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE
Validade d e s t e Cartão: 31/12/2021

RAZÃO SOCIAL:

W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA

NOME FANTASIA:

W4 COMUNICACAO & MARKETING

CNPJ:

10.532.072/00O1-33

_

CGA: 315.866/004—75

ENDEREÇO: Avenida Professor Magalhães Neto, 1450 - SALA 202

EDIF

MILENIUM EMPRESARIAL - PITUBA

NATUREZA JURÍDICA:

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES

CNAE

DATA INÍCIO

Agências de Publicidade

7311-4100

26/03/2014

SITUAÇÃO CADASTRAL:
VALIDADE D o TVL:

AIiva Regular

DeGniIivo

DATA DA INSCRIÇÃO:
CÓDIGO DE CONTROLE:

26/03/2014

DATA DE IMPRESSÃO:

15/03/2021

AA62911COA5D5C93A7AD5B74AF821E2D

A aulenlicidade deste cartão pcderá ser connrrnaúa na página
(httpzl/www.selazsaIvadonbagoxabr), através do código de conlmle acima

da

Secrelana

Municipal

da

Fazenda

.

em

£?

€.; 8,6

z

(“u

K

:”;

79d,

cj

—
Wvcnàª
ªngmavª"

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida A t i v a

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 315866/004-75
CNPJ:

10532072/0001-33

Contribuinte; W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA

Endereço:

Avenida Professor Magalhães Neto, N“ 1450 .PITUBA

Número da Certidão:

8.468.299

Certifico que ainscrição acima está em situação regular, até apresente data, resalvando Ddireito da
Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277. é3º, da Lei 7.I86/06.
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Emissão autorizada à; 08:53:42 horas do dia 06/05/202]
Válida até dia 02/11/2021

Código de controle da certidão: BD7257C97A4250D6I308F9BED80F3395
Aautenticidade desta certidão poderá ser confinnada na página da Secretaria Municipal da Fazenda(Itttpzl/wwwsehzsalvadonbttgovhr),
através do código de controle da certidão acima
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 28/O6/202l IGZSÉ

SECRETARIA DA FAZENDA

ª-fr-Z:-»;.ií
f

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

C e r t i d ã o Nº: 2 0 2 1 2 5 6 3 7 3 9

RAZÃO SOCIAL

W 4 C O M U N I C A C A O & MARKETING
INSCRIÇÃO ESTADUAL

crm
l0.532.072/000l-33

Fica certificado que não constam, até apresente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/06/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página l de l
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MINISTERIO DA FAZENDA

ª; eye

ª Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE _NE'GATIVA DE DÉBITOS_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA D A UNIAO

Nome: W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
C N P J : 10532072/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem aser apuradas, écertificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Hns de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos

em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos

de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para âns
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos efundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB eda PGFN eabrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nª 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn,gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:11:21 do dia 16/03/2021 <hora e data de Brasi|ia>.
válida a t é 1 2 / 0 9 / 2 0 2 1 .

Codigo de controle da certidão: 6374.A78B.C848.F316
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Consulta Regularidade do Empregador

06/05/20211032

(K./Kg
r
seu:/a. eciorázfníeeca. FEDERAL

Certiticado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

10.532.072/0001—33

R a z ã o SociaI:W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA

Endereço;

AV PROFESSOR MAGALHAES NETO 1450 SL 202 ED MILENIUM /
PITUBA / SALVADOR / B A / 41810-012

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

.

VaIidade:13/04/2021 a 10/08/2021
Certificação Número: 2021041301544634504150
Informação obtida em 06/05/2021 10:01:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

httpsJ/consulta—crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadonisf
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J U S T I C R t o TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA
CNPJ:

(MATRIZ E F I L I A I S )

l0.532.072/000l-33

Certidão nº:

7512158/2021

Expedição: 01/03/2021, às 1 0 : 3 5 : 5 2
V a l i d a d e : 2 7 / 0 8 / 2 0 2 1 — 180

( c e n t o e o i t e n t a ) d i a s , c o n t a d o s da data

de sua expedição.

C e r t i f i c a — s e que W4 COMUNICACAO & MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº l0.532.072/000l-33, NÃO CONSTA do Banco
N a c i o n a l d e Devedores T r a b a l h i s t a s .

Certidão e m i t i d a com base no a r t . 642—A da C o n s o l i d a ç ã o das Leis do

Trabalho, acrescentado p e l a L e i nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal S u p e r i o r do
Trabalho,

de 24

de a g o s t o d e 2 0 1 1 .

Os d a d o s c o n s t a n t e s d e s t a C e r t i d ã o são de r e s p o n s a b i l i d a d e d o s
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e e s t ã o a t u a l i z a d o s a t é 2 ( d o i s ) d i a s
anteriores à

data

da

sua

expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão a t e s t a a empresa em relação
a todos os seus e s t a b e l e c i m e n t o s , agências ou f i l i a i s .

A aceitação d e s t a certidão condiciona—se ã v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no p o r t a l do T r i b u n a l Superior do T r a b a l h o na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do B a n c o N a c i o n a l de

Devedores

T r a b a l h i s t a s c o n s t a m os

necessários à i d e n t i f i c a ç ã o das p e s s o a s

dados

naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
e s t a b e l e c i d a s em sentença c o n d e n a t ó r i a transitada em julgado ou em

acordos

j u d i c i a i s t r a b a l h i s t a s , i n c l u s i v e no c o n c e r n e n t e aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos d e t e r m i n a d o s em l e i ; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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estabelecidas em dezesseis de dezembro de mil novecentos enoventa eoito.
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Consulta Consolidada de Pessoa J u r i d i c a

'

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veracidade do resultado da consulta édo Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa àrazão social da Pessoa Jurídica e' extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/06/2021 11:42:38

Informa ões d a Pessoa J u r í d i c a :

Razão Social: W 4 C O M U N I C A C A O & M A R K E T I N G L T D A
CNPJ : l0.S32.072/000l-33

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: L i c i t a n t e s i n i d ô n e o s
Resultado da consulta: N a d a Consta

ara acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliue A U l .

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNlA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
—dministrativa e inelegibilidade
Resultado da consulta: N a d a Consta

Para acessar acertidão original no ortal do órgão gestor, cliue A U l .
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: N a d a Consta

Para acessar acertidão original no gortal do órgão gestor, cliue A U l .

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar acertidão original no gortal do órgão gestor, cliue AUl.
Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos princípios de simplificação e

ª

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965 , de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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ATESTADO DE CAPACITAÇAO

Atestamos para os devidos fins que a empresa W4 COMUNlCAÇÃO &
MARKETING LTDA, inscrita no CNP] nº 10532072/0001-33, sempre honrou

com os compromissos firmados, com o Conselho Regional de Odontologia da

Bahia —, CRO-BA, inscrita no CNPJ nº 15.246.655/0001 -1 1, tanto no prazo das
entregas dos serviços solicitados quanto na qualidade dos materiais apresentados.

Foram executados serviços de atendimento, estudo, planejamento, conceituação,
concepção, criação, execução interna, intennediação. «supervisão da execução

externa, mídia, produção eveiculação de peças publicitárias eprodução gráfica, no
periodo de janeiro de 2016 até apresente data.
Até o inomento nada consta em nossos arquivos que desabone essa empresa.

Salvador, 15 de abril de 2019.

CONSELHOREGION TOLOGlA DABAl-l A
Departam

o de Comunicação

Fernanda Matos dos Samos

lomalista DRT «5l19/BA
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ATESTADO DE CAPACITAÇÃO

g

Atestamos para os devidos fins que aempresa W4 COMUNICAÇÃO &
MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ nº 10532072/0001-33, sempre

honrou “com os compromissos firmados, com aRÁDIO SOCIEDADE DA
BAHIA SOCIEDADE ANONIMA, inscrita no CNPJ nº 15.122.468/0001-

26, tanto no prazo das entregas dos serviços solicitados quanto na qualidade
dos materiais apresentados. Foram executados serviços de atendimento,
estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna,
intermediação, supervisão da execução externa, mídia, produção e
veiculação de peças publicitárias eprodução gráfica, no período de janeiro
de 2016 até a presente data.

Até o momento nada consta em nossos arquivos que desabone essa empresa.

Salvador, 15 de Abril de 2019.
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RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA

Rua Jardim Federação nº81 —Federação —Salvador-BA
CEP 40131-060 —TEL.: 3486 3200
wwwsociedadeonlinexom
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Cairu, 28 de Junho de 2021.

A o Senhor
A d r i a n o Vieira Souza
D i r e t o r Geral de Contabilidade

Prezado;

Considerando a necessidade de Contratação em caráter emergencial de serviços

desenvolvidos por agência de comunicação, propaganda e publicidade com vistas ao enfrentamento

da pandemia provocada pelo Covid-19 em favor da empresa W4 COMUNICAÇÃO &
MARKETING CNPJ 10532072/0001-33 pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Prof.

Magalhães Neto, 1450 - Pituba, Salvador - BA, 41810-011, no valor de R$ 206.700,00 (duzentos e
seis mil esetecentos reais), solicito desse departamento, que informe quanto àexistência de recursos
orçamentários capazes de atender àrespectiva despesa.
Atenciosamente;
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J anrne Fonseca

Subsecretária Municipal de Saúde

ª

Praça Santo Antonio, sn, Centro —Telfax (75) 36532027, E-moil: saudecciruíàhotmoilconw
CEP: 4 5 4 2 0 - 0 0 0 C a i r u —B a h i a .
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Disponibilidade d e Dotação Orçamentaria

Cairu/Bahia, 2 8 de Junho de 2 0 2 1 .

A o Setor Solicitante

Senhora
Jeanine Costa Fonseca

Subsecretaria d e S a ú d e

ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA
Em atenção ao pedido de verificação de disponibilidade orçamentário-financeira para realização
de licitação visando a contratação de empresa especializada com carater emergencial de
serviços desenvolvidos por agência de comunicação, propaganda e publicidade, com
vistas ao enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavirus (covid-19), no
Município de Cairu-Ba, informamos que há indicação do recurso para cobertura das despesas,

que no que couber, correrão por conta recursos orçamentários, constantes de dotações
consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes dotações orçamentárias:

Gestora

Fonte

Prorama d e Trabalho

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa /

10/10/18

0002/0014

2004/4000

33.90.39.00.00

Atencio amente,

Diêgo rada/S&S

Superintendente de “Adm. Contábil

Cairu/Ba, Cep: 45420-000

N a t u r e z a da D e s e s a
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO .
O Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, HiIdécio Antônio Meireles Filho, no uso

de suas atribuições e atendendo aos requisitos legais da Lei Federal nº 8666/93,
AUTORIZA a abertura de Processo Administrativo, visando a contratação emergencial

de agência de publicidade para prestaçâo de serviços de publicidade e divulgaçao
institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, para atender as

demandas desta área, ante a ameaça global da pandemia de Coronavirus (Covid 49),
ouvindo-se a Procuradoria Jurídica deste Município.

Cairu (BA), 29 dejunho de 2021.
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TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2021 eu, Robson Vicente Silva dos Santos,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº

502/2021 de 02 de março de 2021, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, cumprindo determinação do Executivo Municipal, abri o Processo
Administrativo Nº 265/2020, visando a contratação emergencial de agencia de publicidade para

prestação de serviços de publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de
Cairu, Estado da Bahia, para atender as demandas desta área, ante a ameaça global da pandemia
de Coronavirus (Covid —19), autuei seus documentos, rubriquei suas páginas eas numerei.

Cairu - Bahia, 29 de junho de 2021.

Rob dosSantos
Presidente da C P L

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —Tel: (75) 3653-2151
CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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Cairu - Bahia, 29 de junho de 2021.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO.

Á

r

PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL

Encaminhamos à Procuradoria Juridica para manifestar sobre a regularidade do Processo
Administrativo nº 2/2021, opinando pela modalidade a ser adotada para a contrataçzão

emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de publicidade edivulgação
institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, para atender as demandas desta
área, ante a ameaça global da pandemia de Coronavirus (Covid -l9), com fulcro no art. 2,
Inciso I, da Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021.

Na oportunidade solicitamos ainda proceder a análise da minuta do contrato apensado,
conforme exigido pelo Art. 38, êúnico, da Lei Federal nº 8.666/93 esuas alterações posteriores.

Robson ilvadosSantos
Presidente da C P L

I

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —Tel: (75) 3653-215]
CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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MINUTA TERMO DE CONTRATO Nº xxxlxxxx EMERGENCIAL DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AREA, ANTE A AMEAÇA GLOBAL DA
PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID - 19).

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
Sl O MUNICIPIO DE CAIRU_I BA E A PESSOA
JURIDICA W4 COMUNICAÇAO & MARQUETING
LTDA N A F O R M A ABAIXO:

0 MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.235.907/0001-44, sito a Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor HiIdécio Antônio Meireles Filho, brasileiro, casado, com endereço residencial na Praça da
Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de identidade nº

01.718.085-68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas

Fisicas sob _nº 124,403.105-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa W4

COMUNICAÇAO & MARKETING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Professor Magalhães
Neto, nº 1450, Sala 202, Edif Milenium Empresarial, bairro Pituba, Municipio de Salvador, Estado da Bahia, CEP
41.810-012, inscrita no CNPJ sob nº 10532072/0001-33, neste ato representada na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Robson Wagner Oliveira Gonçalves, portador da cédula de Identidade nº
04279051-41, SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o nº 601834895-00, residente e domiciliado na
Rua Coronel Durval Mattos, nº 815, Edf, Residencial Pison Apt nº 102 - Costa Azul, no Municipio de Salvador, Estado
da Bahia, CEP 41760-160, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o presente

contrato, que se regerá pela Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021 e nº 8666/93, no que couber, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a contratação emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de
publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, para atender as demandas
desta área, ante a ameaça global da pandemia de coronavirus (covid —19), de acordo com as especificações indicadas
no TERMO DE REFERENCIA —ANEXO l, deste Contrato, compreendendo:

a) estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação
e supervisão da execução interna, bem como a distribuição de publicidade aos veiculos e
demais meios de divulgação;

b) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais
serão difundidos os materiais e ações publicitárias, ou sobre os resultados das campanhas
realizadas;

c) a produção e execução tecnica das peças e projetos publicitários criados;

d) a criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando ã expansão dos efeitos das mensagens e das
ações publicitárias.

5 1º - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto
contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, conforme
artigo 13, da Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021.

5 2º - vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" xxx/xxxx,
datado de xx/xx/xxxx, originário do Processo Administrativo nº 265/2021, datado de 29/06/2021, que também passa a

fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências
trocada entre as partes.

5 3º - A criação das peças publicitárias serão entregues/executados pela CONTRATADA de uma só vez conforme
Ordern de Fornecimento/Serviço, no prazo de até 24h (quarenta e oito horas)'contados da data de recebimento da

SolicitaçãodeFornecimento e/ou Execuçãopela CONTRATANTE.

;

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - BA - CEP: 45.420-D00

Fone: (75) 3653-2175, Ramal Z_14

E-mail: llcitacaocairu ba ovbr
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5 4º - Os produtos/serviços serão entregues/executados pela CONTRATADA de uma só vez ou parceladamente
conforme Ordem de Fornecimento/Serviço, no prazo de até 48h (noventa e seis horas) contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução pela CONTRATANTE.

5 5º - As peças e bens produzidos deverão ser entregues sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, em local
determinado indicado pela CONTRATANTE, podendo ser em um dos seguintes endereços:
o/ Secretaria Municipal de Saúde, situado na Praça Santo Antônio, s/n, Cajazeira, Sede Municipal de
Cairu- Estado da Bahia, funcionamento entre às 8:00 horas e 12:00 horas de segunda a sexta.

ll - CLÁUSULA SEGUNDA . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o custeio da execução dos serviços contratadas com base na presente licitação, no que couber,

serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal
vigente da Prefeitura Municipal de Cairu, através de dotações definidas abaixo:
UNIDADE
GESTORA
10/10/18

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2004/4000

0002/0014

ELEMENTO DE DESPESA!
NATUREZA DA DESPESA
33.90.39,00.00.00

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDICOES DE PAGAMENTO

5 1º - Ovalor do presente contrato é de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais) relativos ao disposto
no A n e x o l d e s t e Contrato.

5 2º - Os serviços de criação publicitária serão pagos mensalmente após aprovação da peça pela Contratante, e
consequente veiculação ou produção, que atestará o recebimento dos respectivos serviços catalogado, (em documento
diverso à Nota Fiscal), acompanhado das provas de veiculação e produção pertinente.

5 3º - Para a liquidação e pagamento das despesas referentes a bens e serviços especializados, previamente
autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar:

l - a correspondente nota fiscal que sera emitida sem rasura, em letra legivel, em nome da
CONTRATANTE, da qual constará o número do contrato e as informações para crédito em conta
corrente: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta;

ll - a primeira via do documento fiscal do fornecedor de bens e de serviços especializados ou do
veículo de divulgação, que será emitido em nome da CONTRATADA, indicando expressamente a
finalidade para o Municipio de Cairu/BA.

lll - os documentos de comprovação da veiculação, da execução dos serviços e, quando for o caso,
da sua entrega.

5 4º - Os documentos de cobrança e demais informações necessarios à comprovação da execução e entrega dos
serviços para a liquidação e pagamento de despesas deverão ser encaminhados pela CONTRATADA a
CONTRATANTE,

5 5º - Ofiscal do contrato somente atestará os documentos para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA
todas as condições pactuadas.

5 6º - O pagamento das despesas será feito fora o mês de produção ou veiculação, em até 30 (trinta) dias após a
apresentação dos documentos previstos nos subitens 5 3º.

5 7º - Antes da efetivação dos pagamentos será realizada a comprovação de regularidade lªiscal e trabalhista da
CONTRATADA, mediante certidões apresentadas pela Contratada ou mediante consulta on-Iíne.

5 8º - Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, a CONTRATANTE, a seu juizo, podera
devolve-Ia, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida,

5 9º - Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não apresentada, para fins de atendimento
das condições contratuais.

5 10 - A CONTRATANTE não pagará nenhum compromisso, assumido pela CONTRATADA, que Ihe venha a ser
cobrado diretamente por terceiros,

5 11 - Cabe àCONTRATADA efetuar os pagamentos afornecedores de bens ede serviços especializados eaveiculos
de divulgação em até 10 (dez dias) dias após o recebimento da ordem bancária da CONTRATANTE, pela agência
bancária pagadora.

5 12 - Nos preços computados neste Contrato, estão incluidos todos os custos com salários encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o tjel cumprimento, pela
contratada de suas obrigações.

IV -CLÁUSULA QUARTA -REAJUSTE

%

O valor do Contrato será fixo e irreajustável por ter vigência inferior a 12 (doze) meses.
Praça Marechal Deodoro, n" 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45 420-000
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v - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas as disposições do artigo 14, da Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021.
VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a Contratada obrigar-se-á:

a) Executar diretamente os serviços contratados nas condições fixadas neste Contrato inclusive no Anexo l do
presente contrato.

b) Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a transporte, encargos sociais e trabalhistas,
seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e indiretamente relacionados com o objeto do presente
Contrato;

c) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, inclusive por
seus empregados, como também em decorrência de erro ou imperícia na execução dos serviços contratados;
d) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualiãcação exigidas na
licitação;

e) Atender corn presteza às reclamações sobre a qualidade dos serviços executados;

f) Permitir que os prepostos do Contratante, especialmente designados, acompanhem todas as etapas de
execução dos serviços contratados, para os tins previstos neste contrato;
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Alem das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. OContratante obrigar-se-a:
a) Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas eatestar aexecução do serviço;
b) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada

c) Notiâcar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

d) Publicar oresumo do Contrato eos Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial do Municipio, nos termos do
artigo 10, da Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021.
VIII - CLÁUSULA OITAVA —DA FISCALIZAÇÃO

a) competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximira à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

b) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada,

c) Agestão do presente termo de contrato será realizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do Municipio de
Cairu, a senhora Janine Fonseca.

d) As exigências e a atuação da âscalização pelo orgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral eexclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contratado.
IX - CLÁUSULA NONA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO

Oregime de execução do presente Contrato eo da empreitada por preço global.

5 1º - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do Contratante,
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato edeterminará
se necessário a regularização das falhas observadas.

5 2º - OContratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de prestação do serviço em desacordo com as
especificações da licitação e disposições deste Contrato.
x - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Odescumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal 8666/93, garantida aprévia eampla defesa em processo administrativo.

5 1º - A inexecução parcial ou total, do presente Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar econtratar com oMunicipio de CAIRU emulta, de acordo com agravidade da infração.
52º -Amulta sera graduada de acordo com agravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I —10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua convocação;

Il - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até otrigésimo dia de atraso sobre ovalor da parte do serviço não

realizado:
Praça Marechal Deodoro, nª 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45420-000
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llI - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado(s), por cada dia
subsequente ao trigésimo.

5 3º - Ovalor das multas sera, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.

5 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximira o
CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Xl - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, ás disposições da Seção V,
Capítulo lll da Lei nº 8666/93.

5 1º - Ocontratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipoteses previstas nos incisos l a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8666/93.

5 2º - Nas hipóteses de rescisão, com base nos incisos I aXI eXVIII do art, 78 da Lei 8666/93, não cabe ao contratado
direito a qualquer indenização.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas atraves de processo de execução, constituindo este Contrato
titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que
possivel.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Valença, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas econtratadas, as partes Hrmam opresente contrato em 03 (três) vias de igual teor eforma,
na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Cairu - Bahia, xx de xxxx de xxxx.

HILDÉCIO ANTONIO MEIRELES FILHO

ROBSON WAGNE_R OLIVEIRA GONSALVES

CONTRATANTE

CONTRATADA

MUNICIPIO DE CAIRU —BAHIA

W4 COMUNICAÇAO & MARQUETING LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome: Josenil Rocha e Silva Filho
CPF nº: 050921545-94

Nome: Ana Alice Ribeiro do Rosário
CPF nº: 909685225-72

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45420-000
Fone: (75) 3653-2175, Ramal 214
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ANEXOI

DESCRIÇAO

UNIDADE QUANT

-

TEM

— Boletim Cox/IDM)

(R$)

VALOR UNIT
.

TOTAL (R$)
VALOR

Card

30

R$ 120,00 R$ 3.600,00

Card

120

R$

200,00

R$ 24.000,00

R$

350,00

R$ 3,500,00

R$

70090 R$ 280090

Criação de Cards para divulgação de

2

ações realizadas para combate à COVID19

Criação

3

de

Posts

Carrossel

para

divulgação de ações realizadas para
combate ã COVlD-19

Criação de spots de 30 segundos para
veiculação em rádios p/ divulgação de

4 ações realizadas para combate aCOVID-

Spot

19

Criação de anúncio de jornal (até 1/2 de

5

página)

para

divulgação

de

ações

Anúncio

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Banners

R$

800,00

R$ 3.200,00

R$ 1,430,00

R$ 14.300,00

realizadas a r a c o m b a t e à C O V I D - 1 9

Criação de Banners de internet para sites

e blogs, p/ divulgação de ações realizadas
a r a combate à COVlD-19

Veiculação mensal das peças digitais para

7

divulgação de ações realizadas para

combate aCOVD-19 em sites eblogs da
região (minimo de 10 canais de

Snes e

BIO s
g

veicula ã o

Veiculação

mensal

dos

spots

para

divulgação de ações realizadas para

combate a COVlD-19 em rádios da região

Radio

1

R$ 13.500,00

R$ 13.500,00

Jornal

1

R$ 0.000,00

R$ 3.000,00

(pelos menos uma rádio de relevância na
reião

Veiculação mensal de anúncios
divulgação de ações realizadas

para
para

combate à COVID-19 em jornais da região
(pelo

menos

um

jornal

de

grande

circula ã o n a r e i ã o

VALOR TOTAL DO CONTRATO

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45420-000
Fone: (75) 3653-2175, Ramal 214
E-mail: licitacaoôcairubaovbr
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PARECER JURÍDICO Nº 300/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2021

REQUERENTE: Secretaria da Saúde
ASSUNTO: Dispensa de licitação

Ementa: Situação Emergencial. Coronavirus. Contratação Direta.
Dispensa Emergencia/. MP 1.047/2021. Decreto Municipal nº 576/2021.
Lei n º 8.666/93 art. 24, IV. Possibilidade.

Em cumprimento de suas atribuições, esta Assessoria Jurídica analisando os autos deste procedimento de

contratação, motivado pelo requerimento feito pela Secretaria Municipal da Saúdejquanto a possibilidade de
contratação direta, para "contratação emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de
publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, para atender as
demandas desta área, ante a ameaça global da Pandemia de Coronavirus(COVlD-19).

|— FUNDAMENTAÇÃO

Éfato indiscutivel que, a licitação é o procedimento obrigatório na Administração Pública para contratação de

particulares, e deve ser orientada pelo interesse geral, objetivando contratar com o melhor qualificado, em
melhores condições e para obter o melhor resultado possivel, seguindo também um procedimento formal

caracterizado pela ampla competição entre todos os interessados que preencham os requisitos indispensáveis,
para selecionar a proposta mais vantajosa.

Nota-se que, a verdadeira missão do procedimento licitatório dentro da Administração pública, sca consagrar

os Princípios Constitucionais que balizam ogerenciamento da coisa pública sejam elade,
impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
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Em cumprimento ao princípio de LEGALIDADE, sabe-se que aAdministração Pública deverá adotar as modalidades
Iicitatórias já previamente estabelecidas pela Lei 8666/93, almejando sempre escolher a melhor proposta para

aquisição de bens e serviços. Esta mesma Lei excepciona a realização do certame licitatório quando o objeto

pleiteado pelo órgão Público se enquadrar nos casos de DISPENSA e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Importante consignar que a Lei de Licitações e Contratos, Lei nº. 8666/93, em seu artigo 24, estabelece em rol
taxativo, as hipóteses em que o processo licitatório poderá ser dispensado.

Trata-se de uma exceção a regra do artigo do art. 37, XXI, da Constituição Federal, razão pela qual a contratação
com fundamento na dispensa de licitação requer prudência e cautela por parte do administrador, a fim de se
evitar condutas que contornem as exigências legais e os Princípios da isonomia, Finalidade e da Moralidade.

Cabe-nos então, a partir deste momento, verificar a existência ou não da emergência para a contratação do
objeto acima descrito, com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei 8666/93, como segue:

"Art. 24, da Lei Federal nº. 8566/1993 - Édispensável a licitação:
(...)

/V —nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou ca/amitosa e para as parce/as de obras

eserviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento eoitenta) dias consecutivos
e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada o prorrogação
dos respectivos contratos. " (gn/amos)

Assim, acontratação por emergência ocorre em situações imprevisíveis que devem ser pronta nte ateiididas
pela Administração Pública, sob pena de causar prejuizo ao interesse público primário, qual seja,
socialmente protegido.
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No caso em espécie também devemos citar a atual situação emergencial em razão da ocorrência da Pandemia da
COVlD-19, sendo a situação regida pela MP 1.047/2021 que em seu art. 1º determina sua abrangência:

"Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens e a

contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
pandemia da covid—19.

Quanto à Dispensa pretendida, devemos nos ater à redação dada pelo art. 2º da citada Medida Provisória:

"Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, fica a administração pública dos entes
federativos, de todos os Poderes e dos órgãos constitucionalmente autônomos autorizada a, nos
t e r m o s desta M e d i d a Provisória:

I - dispensar a licitação;

II- realizar licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, com prazos reduzidos; e

III - prever em contrato ou em instrumento congénere cláusula que estabeleça o pagamento
antecipado." (grifamos)

O art. 3º da referida Medida Provisória, por sua vez, assim dispõe:

"Art. 3º Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto no inciso I do caput do
art. 2º, presumem-se comprovadas a:

l - ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância n I

l decorrente

da pandemia de Covid-IQ;

II- necessidade de pronto atendimento àsituação de emergência de que trata oincis , '

__

'

__
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Ill - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de
equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência."
(grifamos)

Por isso, nas situações como a narrada no processo administrativo sobre o qual ora nos debruçamos, para a

contratação não há como se aguardar o trâmite regular de um processo licitatório, que é em sua essência lento,

posto que se submete a um formalismo (prazos legais para apresentação de propostas, tempo necessário para
análise dos documentos para habilitação e para comparação das propostas apresentadas e incidentes

procedimentais, tais como, impugnações, recursos administrativos e medidasjudiciais).

No caso concreto, verifica-se que ajustificativa é plausível, sendo possível a contratação por emergência, para que
não haja maiores danos ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19.

Ante ao exposto, com as assertivas acima, é possivel Administração Pública o t a r pela dispensa de licitação

justificada, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 dejunho de 1993 c/c art. 4º da Lei
nº 13379/2020.

Ressalva-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois

parecerjuridico não tem caráter vinculatório e nem obriga aautoridade —(STJ: HC 40234 / MT; HABEAS CORPUS —
2004/0175066-0; HC —STJ —RHC 17034-SP, HC 28731 —SP —STJ - RHC 7165—RO (RSTJ 109/331, LEXSTJ 111/284).

Éonosso parecer.

“X
X'Cairu(BA), 29 d Junho d 2021.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021

Nos termos do art. 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, acolho o
Parecer Juridico da Procuradoria Geral do Município, tornando-o parte integrante deste

ato e RATIFICO a presente Dispensa, na forma do art. 2, Inciso l, da Medida
Provisória nº 1.047 de 03/05/2021, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos,

autorizando a contratação da empresa W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA,
pessoa juridica de direito privado, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, nº
1450, Sala 202, Edif Milenium Empresarial, bairro Pituba, Municipio de Salvador,
Estado da Bahia, CEP 41.810-012, inscrita no CNPJ sob nº 10532072/0001-33, para

contratação emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de
publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da
Bahia, para atender as demandas desta área, ante a ameaça global da pandemia de
Coronavirus (Covid -19), no valor de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos
reais), num período de 03 (três) meses conforme orçamentos apresentados.

Cairu - Bahia, 30 de junho de 2020.
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ATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021

Nos termos do art. 26, caput, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, acolho o
Parecer Juridico da Procuradoria Geral do Município, tornando-o parte integrante deste

ato e RATIFICO a presente Dispensa, na forma do art. 2, Inciso I, da Medida
Provisória nº 1.047 de 03/05/2021, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos,

autorizando a contratação da empresa W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, nº
1450, Sala 202, Edif Milenium Empresarial, bairro Pituba, Municipio de Salvador,
Estado da Bahia, CEP 41.810-012, inscrita no CNPJ sob nº 10532072/0001-33, para

contratação emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de
publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da
Bahia, para atender as demandas desta área, ante a ameaça global da pandemia de
Coronavirus (Covid -19), no valor de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos
reais), num periodo de 03 (três) meses conforme orçamentos apresentados.

Cairu - Bahia, 30 dejunho de 2020.

H i I d é c i o Antônio Meireles F i l h o

Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Wi PNZCKRH7KZSRTHWO/10A
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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TERMO DE CONTRATO Nº 136/2021 EMERGE_NClAL DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU,

ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AREA, ANTE A AMEAÇA GLOBAL DA PANDEMIA
DE CORONAVIRUS (COVID —19).

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE

Sl O MUNICIPIO DE CAIRU_I BA E A PESSOA
JURIDICA W4 COMUNICAÇAO & MARQUETING
LTDA N A F O R M A ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n,º
14235907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor HiIdécio Antônio Meireles Filho, brasileiro, casado, corn endereço residencial na Praça da
Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45420-000, portador da cédula de identidade nº
01.718.085-68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas

Físicas sob _nº 124.403.105-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa W4

COMUNICAÇAO & MARKETING LTDA, pessoa juridica de direito privado, corn sede na Avenida Professor Magalhães
Neto, nº 1450, Sala 202, Edif Milenium Empresarial, bairro Pituba, Municipio de Salvador, Estado da Bahia, CEP
41810-012, inscrita no CNPJ sob nº 10532072/0001-33, neste ato representada na forma dos seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Robson Wagner Oliveira Gonçalves, portador da cédula de Identidade nº
04.279.051-41, SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o nº 601834895-00, residente e domiciliado na
Rua Coronel Durval Mattos, nº 815, Edf, Residencial Pison Apt nº 102 —Costa Azul, no Municipio de Salvador, Estado
da Bahia, CEP 41760-160, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o presente
contrato, que se regerá pela Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021 e nº 8666/93, no que couber, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a contratação emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de
publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, para atender as demandas
desta área, ante a ameaça global da pandemia de coronavirus (covid - 19), de acordo corn as especificações indicadas
no TERMO DE REFERENCIA —ANEXO l, deste Contrato, compreendendo:

a) estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação
e supervisão da execução interna, bem como a distribuição de publicidade aos veiculos e
demais meios de divulgação;

b) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais
serão difundidos os materiais e ações publicitárias, ou sobre os resultados das campanhas
realizadas;

c) a produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados;
d) a criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das
ações publicitárias.

5 1º - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto
contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, conforme
artigo 13, da Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021.

5 2º - vincula-se ao presenteTERMO DE CONTRATO o PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021,
datado de 30/06/2021, originário do Processo Administrativo nº 265/2021, datado de 29/06/2021, que também passa a
fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências
trocada entre as partes.

5 3º - A criação das peças publicitárias serão entregues/executados pela CONTRATADA

uma só vez conforme

Ordem de Fornecimento/Serviço, no prazo de até 24h (quarenta e oito horas) contados da

ta de recebimento da

SolicitaçÁIãodeFor/ necimento e/ou Execuçãopela CONTRATANTE.
Fone: (75) 3653-2175, Ramal 2_14

E-mail: Iicitacaocairubaovbr
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5 4º - Os produtos/serviços serão entregues/executados pela CONTRATADA de uma só vez ou parceladamente
conforme Ordem de Fornecimento/Senriço, no prazo de até 48h (noventa e seis horas) contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução pela CONTRATANTE.

5 5º - As peças e bens produzidos deverão ser entregues sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, em local
determinado indicado pela CONTRATANTE, podendo ser em um dos seguintes endereços:

w/ Secretaria Municipal de Saúde, situado na Praça Santo Antônio, s/n, Cajazeira, Sede Municipal de
Cairu- Estado da Bahia, funcionamento entre as 8:00 horas e 12:00 horas de segunda a sexta,

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o custeio da execução dos serviços contratadas com base na presente licitação, no que couber,
serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal

vigente da Prefeitura Municipal de Cairu, através de dotações dennidas abaixo:
UNIDADE
GESTORA
10/10/18

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2004/4000

0002/0014

ELEMENTO DE DESPESA!
NATUREZA DA DESPESA
33,90,39.00.00.00

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ECONDIÇÓES DE PAGAMENTO

5 1º - Ovalor do presente contrato e de R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos reais) relativos ao disposto
n o A n e x o I d e s t e Contrato.

5 2º - Os serviços de criação publicitária serão pagos mensalmente após aprovação da peça pela Contratante, e
consequente veiculação ou produção, que atestará o recebimento dos respectivos serviços catalogado, (em documento
diverso a Nota Fiscal), acompanhado das provas de veiculação e produção pertinente.

5 3º - Para a liquidação e pagamento das despesas referentes a bens e serviços especializados, previamente
autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar:

l - a correspondente nota hscal que será emitida sem rasura, em letra legível, em nome da
CONTRATANTE, da qual constará o número do contrato e as informações para crédito em conta
corrente: nome e número do Banco, nome e numero da Agência e numero da conta;

II - a primeira via do documento fiscal do fornecedor de bens e de serviços especializados ou do
veiculo de divulgação, que será emitido em nome da CONTRATADA, indicando expressamente a
finalidade para o Município de Cairu/BA.

lll - os documentos de comprovação da veiculação, da execução dos serviços e, quando for o caso,
da sua entrega,

5 4º - 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 à
CONTRATANTE.

5 5º - Ofiscal do contrato somente atestará os documentos para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA
todas as condições pactuadas.

5 6º - O pagamento das despesas será feito fora o mês de produção ou veiculação, em ate 30 (trinta) dias após a
apresentação dos documentos previstos nos subitens 5 3º.

5 7º - Antes da efetivação dos pagamentos sera realizada a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da
CONTRATADA, mediante certidões apresentadas pela Contratada ou mediante consulta on-line.

5 8º - Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, a CONTRATANTE, a seu juízo, poderá
devoIvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-Ia, com a glosa da parte que considerar indevida.

5 9º - Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não apresentada, para fins de atendimento
das condições contratuais.

5 10 - A CONTRATANTE não pagará nenhum compromisso, assumido pela CONTRATADA, que Ihe venha a ser
cobrado diretamente por terceiros.

5 11 - Cabe aCONTRATADA efetuar os pagamentos afornecedores de bens ede serviços especializados eaveículos
de divulgação em até 10 (dez dias) dias após o recebimento da ordem bancária da CONTRATANTE, pela agência
bancária pagadora,

5 12 - Nos preços computados neste Contrato, estão incluidos todos os custos com salários encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela
contratada de suas obrigações.

IV -CLÁUSULA QUARTA -REAJUSTE

Ovalor do Contrato será fixo eirreajustável por ter vigência inferior a12 (doze) meses.

&
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V - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas as disposições do artigo 14, da Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021,
VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
Alem das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a Contratada obrigar-se-á:
a) Executar diretamente os serviços contratados nas condições fixadas neste Contrato inclusive no Anexo l do
presente contrato.

b) Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a transporte, encargos sociais e trabalhistas,
seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e indiretamente relacionados com o objeto do presente
Contrato;

c) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, inclusive por
seus empregados, como também em decorrência de erro ou imperícia na execução dos serviços contratados;
d) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

e) Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos serviços executados;
f) Permitir que os prepostos do Contratante, especialmente designados, acompanhem todas as etapas de
execução dos serviços contratados, para os fins previstos neste contrato;

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Alêm das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigar-se-á:
a)

Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço:

b)
c)

Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada
Notificar, por escrito, a Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

d) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oâcial do Municipio, nos termos do
artigo 10, da Medida Provisória nº 1.047 de 03/05/2021.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
a) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8666/93, âcando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximirá á Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

b) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.

c) A gestão do presente termo de contrato será realizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do Município de
Cairu, a senhora Janine Fonseca.

d) As exigências e a atuação da fiscalização pelo orgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado,
Ix - CLÁUSULA NONA - Do REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO
O regime de execução do presente Contrato é o da empreitada por preço global.

5 1º - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do Contratante,
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato e determinará
se necessário a regularização das falhas observadas,

5 2º - OContratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de prestação do serviço em desacordo corn as
especificações da licitação e disposições deste Contrato.
x - CLÁUSULA DÉCIMA - DAs PENALIDADES

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o Contratado as
sanções previstas na Lei Federal 8666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo,

5 1º - A inexecução parcial ou total, do presente Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de CAIRU e multa, de acordo com a gravidade da infração.
5 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I —10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudica 'rio em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, atê o trigésimo dia de atraso sobre o val

da parte do serviço não

realizado;
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lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado(s), por cada dia
subsequente ao trigésimo.
5 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.

5 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximira o
CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
x i - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V,
Capítulo llI da Lei nº 8666/93.
5 1º - O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas nos incisos l a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8 6 6 6 / 9 3 .

5 2º - Nas hipóteses de rescisão, com base nos incisos l a Xl e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao contratado
direito a qualquer indenização.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato
título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de creditos, sempre que
possível.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Valença, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conform ,
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EuR OLIVEIRA GONÇALVES

W 4 COMUNICA A O & MARQUETING LTDA
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NTRATADA

TESTEMUNHAS:

.

.

)&

,

Nome: Jose i ocha e Silva Filho

CPF nº: 050921545-94

Nom * na Alice Ribeiro do Rosário

'

CPF nº: 909685225-72
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ANEXOI

ITEM
I

DESCRICAO

QUANT.

—

Boletim COVIDJQ

Criação de Cards para divulgação do

Card

(R$)

VALOR UNIT

(R$)

VALOR TOTAL

R$ 120,00 R$ 10.800,00

Criação de Cards para divulgação de

2

ações realizadas para combate à COVID-

Card

360

R$

200,00

R$

72.000,00

30

R$

350,00

R$

10.500,00

Spot

12

R$

70090

R$ 8'4OO'OO

Anúncio

3

R$

1.000,00

R$ 3.000,00

Banners

12

R$

800,00

R$ 9.600,00

BIO s
g

30

R$ 1.430,00

R$ 42.900,00

Radio

3

R$ 13.500,00

R$ 40.500,00

Jornal

3

R$

R$ 9.000,00

19

Criação

3

de

Posts

Carrossel

para

divulgação de ações realizadas para
combate à COVlD-19

Criação de spots de 30 segundos para
veiculação em rádios p/ divulgação de

4 ações realizadas para combate aCOVID19

Criação de anúncio de jornal (até 1/2 de

5

página)

para

divulgação

de

ações

realizadas a r a c o m b a t e à C O V I D - 1 9

Criação de Banners de internet para sites

e blogs, p/ divulgação de ações realizadas
a r a c o m b a t e à COVlD-19

Veiculação mensal das peças digitais para

7

divulgação de ações realizadas para

combate àCOVD—l9 em sites eblogs da
região (mínimo de 10 canais de

Snes e

veicula ã o

Veiculação mensal dos spots
divulgação de ações realizadas

para
para

combate a COViD-19 em rádios da região
(pelos menos uma rádio de relevância na
reião

Veiculação mensal de anúncios
divulgação de ações realizadas

para
para

combate a COViD-19 em jornais da região
(pelo

menos

um

jornal

de

6.000,00

grande

circula ã o na r e i ã o

VALOR TOTAL DO CONTRATO

R$ 206.700,00

%;,
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RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

102/2021. TERMO DE CONTRATO Nº 136/2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO

DE

CAIRU _— CNPJ

N.º

14235907/0001-44.

CONTRATADA:

W4

COMUNICAÇAO & MARKETING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1450, Sala 202, Edif Milenium
Empresarial, bairro Pituba, Municipio de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.810012, inscrita no CNPJ sob nº 10532072/0001-33, neste ato representada na forma
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Robson Wagner Oliveira
Gonsalves, portador da cédula de Identidade nº 04.279.051-41, SSP/BA, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 601.834.895-00, residente e domiciliado
na Rua Coronel Durval Mattos, nº 815, Edf. Residencial Pison Apt nº 102 - Costa

Azul, no Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.760-160. OBJETO:
contratação emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de

publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da
Bahia, para atender as demandas desta área, ante a ameaça global da pandemia
de coronavirus (covid — 19), VALOR: R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e

setecentos reais). DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas para o
pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação
o r amentária esecificada abaixo:

UNÍDADE
GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA
DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
/NATUREZA
D A DESPESA

DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do presente

contrato é de 03 (três) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser

prorrogado, desde que observadas as disposições do artigo 14, da Medida

Provisória nº 1.047 de 03/05/2021. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CAIRU —

BAHIA, 01/07/2021. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: HiIdécio Antônio Meireles
Filho — CPF Nº 124.403.105-49. CONTRATADO: Robson Wagner Oliveira

.

Gonsalves - CPF nº 601 .834.895-00. TESTEMUNHAS: Josenil Rocha e Silva Filho
- CPF Nº 050.921 .545-94 e Ana Alice Ribeiro do Rosário - CPF nº 909.685.225-72
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2021
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021

O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Praça Marechal

Deodoro, 03 —Centro, CEP 45.420-000, inscrita no CNPJ nº 14235907/0001-44, através do seu Presidente da Comissão
Permanente de Licitações do Município, abaixo assinado, designado pelo Decreto nº 502, datado de 02 de março de 2021, em

atendimento às disposições contidas na Lei nº 8.666/93,_de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, torna público para

conhecimento de quem possa interessar, a RETIFICAÇÃO do Gestor Municipal ao ato de Homologação publicado no
Diário Oficial do Município de Cairu, edição nº 4779, da quinta feira dia 01/07/2021

(htts:www.cairu.ba.ov.brHandier.ashx?f=diario&ue=4779&c=131&m=0), referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 102/2021, cujo objeto consiste na contratação emergencial de Agência de Publicidade para prestação de serviços de

publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, para atender as demandas desta
área, ante a ameaça global da pandemia de coronavirus (COVID-19), na forma que se segue:

Onde se lê:
_
“R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais)"
Leia-se:

“R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos reais)

O n d e s e Iê:

30 de junho de 2020

Leia-se:

30 de junho de 2021

Cairu - Bahia, 26 de julho de 2021.
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Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —Tel: (75) 3653-21 5l
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021

O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Praça Marechal
Deodoro, 03 - Centro, CEP 45.420—00O, inscrita no CNPJ nº 14.235.907/O0O1-44, através da seu Presidente da Comissão
Permanente de Licitações do Município, abaixo assinado, designado pelo Decreto nº 502, datado de 02 de março de 2021, em

atendimento às disposições contidas na Lei nº 8.666/93,_de 21 de junho de 1993 elegislação pertinente, torna público para

conhecimento de quem possa interessar, a RETIFICAÇAO do Gestor Municipal ao ato de Homologação publicado no
Diário
Onciai
do
Município
de
Cairu,
edição
nº
4779,
da
quinta feira
dia
01/07/2031
(mpswwwcairuba.v.brHandier.ashx?f=díario&ue=47798<c=131&m=()), referente à DISPENSA DE LICITACAO
Nº 102/2021, cujo objeto consiste na contratação emergencial de Agência de Publicidade para prestação de serviços de
publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Caim, Estado da Bahia, para atender as demandas desta
área, ante a ameaça global da pandemia de coronavirus (COVID-le), na forma que se segue:

Onde s e Iê:

“R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais)"
Leia-se:

“R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos reais)

O n d e s e Iê:

30 de junho de 2020

Leia-se:

30 de junho de 2021

Cairu - Bahia, 26 de julho de 2021.

R o b s o n Vicente Silva d o s S a n t o s
P r e s i d e n t e d a CPL

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —Tel: (75) 3653-21 SI
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021

Nos termos do art. 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, acolho o
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, tornando-o parte integrante deste
ato e RATIFICO a presente Dispensa, na forma do art. 2, Inciso l, da Medida

Provisória nº 1.047 de 03/05/2021, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos,

"

autorizando a contratação da empresa W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, nº
1450, Sala 202, Edif Milenium Empresarial, bairro Pituba, Município de Salvador,
Estado da Bahia, CEP 41.810-012, inscrita no CNPJ sob nº 10.532.072/0001-33, para

contratação emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de
publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da
Bahia, para atender as demandas desta área, ante a ameaça global da pandemia de

Coronavirus (Covid -19), no valor de R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos
reais), num período de 03 (três) meses conforme orçamentos apresentados.

Cairu -Bahia, de "unho de 2021.
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021

Nos termos do art. 26, caput, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, acolho o
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Municipio, tornando-o parte integrante deste

ato e RATIFICO a presente Dispensa, na forma do art. 2, Inciso |, da Medida
Provisória nº 1.047 de 03/05/2021, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos,

autorizando a contratação da empresa W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, nº
1450, Sala 202, Edif Milenium Empresarial, bairro Pituba, Município de Salvador,
Estado da Bahia, CEP 41.810-012, inscrita no CNPJ sob nº 10.532.072/0O01—33, para

contratação emergencial de agência de publicidade para prestação de serviços de
publicidade e divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da
Bahia, para atender as demandas desta área, ante a ameaça global da pandemia de
Coronavirus (Covid -19), no valor de R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos
reais), num periodo de 03 (três) meses conforme orçamentos apresentados.

Cairu - Bahia, 30 de junho de 2021.

HiIdécio A n t ô n i o Meireles F i l h o

Prefeito Municipal
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