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PLANILHA DE PREÇOS SUJEITOS / 
TOMADA DE PREÇOS N° 2019.1

VALORAÇÃO
.09.01CME

d CNPJ: 14.470.051/0001EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita n 
com sede na Rua Beni Carvalho, 130, Dionísio Torrei, Fortaleza - Ce, representada 
por THIAGO MALVEIRA PEIXOTO, brasileiro, casado, nascido em 07/03/1982, 
publicitário, identificado no Registro Geral do Instituto 
Ceará, sob o n° 97002049344, e no CPF(MF) sob o 
domiciliado nesta Capital na rua Dr. José Lourenço 
(CEP 60.115-281) e PAULO VICTOR ADEODA1 
solteiro, nascido em 13/07/1983, publicitário, ident ficado no Registro Geral do 
Instituto de Identificação do Estado do Ceará, sob o n3 99002271817, e no CPF(MF) 
sob o n° 667.161.283-87, residente e domiciliado r esta Capital na rua Dr. José
Lourenço n° 816 -  Apto. 301 -  Aldeota (CEP 60.11 
do contrato, adotaremos os seguintes preços para os

de Identificação do Estado do 
i° 923.617.223-72, residente e 
n°
O

816 -  Apto. 601 -  Aldeota 
CAVALCANTE, brasileiro,

281) declara que, na vigência 
erviços descritos:

a) Desconto, a ser concedido a Câmara Municipil de Eusébio, sobre os custos 
internos dos serviços executados por esta licitante, baseados na tabela referencial 
de preços do sindicato das agências de propaganda do ceará: 30% (trinta por 
cento);
b) Honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Eusébio, incidentes 
sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes 
ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação 
e de geração de conhecimento pertinentes à execu pão do contrato: 5% (cinco por 
cento);
c) Honorários, a serem cobrados da Câmara Mi nicipal de Eusébio, incidentes 
sobre os preços de serviços especializados prestadbs por fornecedores, referentes 
à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária 
destinadas a expandir os efeitos das mensagens em consonância com novas 
tecnologias: 15% (quinze por cento);
d) Honorários, a serem cobrados da Câmara Muinicipal de Eusébio, incidentes 
sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes 
à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não 
proporcione a esta licitante o desconto de agênciíi concedido pelos veículos de 
divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/19135: 15% (quinze por cento).

Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias.
Prazo de Execução dos Serviços: Até 31 de Dezembro de 2020, podendo ser
prorrogado.

Proponente: EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA. 
CNPJ: 14.470.051/0001-91
Endereço: Rua Beni de Carvalho, n° 130 -Dionísio Teares 
Telefone: (85) 3253-5555 
E-mail: thiago@ebmquintto.com.br 
Representante Legal: Thiago M alveira Peixoto 
Cargo: Sócio Administrador 
CPF: n° 923.617.223-72

Data: Fortaleza, 17 de Janeiro de 2020.
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13.3 A Licitante EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTqA. declara que:

pagos pela Câmara Municipala) estabelecerá os percentuais máximos a serem 
de Eusébio;

a1) aos detentores de direitos patrimoniais sobre 
protegidos pelos direitos de autor e conexos, 
período igual ao inicialmente ajustado;

os trabalhos de arte e outros 
ia reutilização de peças por

a2) aos detentores dos direitos patrimoniais 
incorporadas a peças, em relação ao valor origina 
reutilização das peças por período igual ao inicialrr

b) comprometer-se-á a envidar esforços no s 
condições nas negociações comerciais junte 
especializados e veículos, quando for o 
Municipal de Eusébio as vantagens obtidas.

ontido de obter as melhores 
a fornecedores de serviços 

daso, transferindo a Câmara

c) Informará estar ciente e de acordo com as 
autorais estabelecidas na Cláusula Décima da

disposições alusivas a direitos 
ninuta de contrato (Anexo V).

d) Os preços propostos serão de exclusiva resp 
lhe assistirá o direito de pleitear, na vigênc 
nenhuma alteração, sob a alegação de erro 
pretexto.

Dnsabilidade da licitante e não 
a do contrato a ser firmado, 

omissão ou qualquer outro

sobre obras consagradas, 
da cessão desses direitos, na 

ente ajustado;
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