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'" ~ ., 'TÉCNICA E'PREÇQ
/'lo ..."' " ,/0 00

~ I, • " '.(--- ,_' .íl ".•~- ••• \..."-// r:
O PODER LE.GISLATIVO DO MUNICIPIO [jE~ARAZINHO, torna

público, queàs<Og:líóras, do dia ,15do.mês de abrirdó~'3nôde 2016, a
Comissão (É'érma'nente de Licitaç6es, designada pela Portaria':-hô 90/2015,
reunir-será'nà sala de reuniões da Câmara Municipal de Carazirítíó1ldcalizada

-. ',_.,I,' ,~ • I, ~_ .•••••••••

na Av.' Flores da Cunha, nO 799,'em Carazlnho/RS, CEP 99500-000(com a
finalidàde de receber propostas e documentos' de habilitação, em ate~riiiim'ento
aoiteril'01 desta ConcorrênciaJ cujo processo e julgamento serão realizádos
de àêordo com os proêédinrent6s da Lei-Federal'ri:"S,666;"de21 de junhó:de
1993, e suas alterações, Lei Federal n. 12.232, de 29 de abril de 201O~,Lei
Federal n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral n. 23.457, e, no que couber áLei complementar nO!123 de 14 de
dezembro de 2006, e demais regras d~st7 edital..

O processamento e o julgamento da licitação serão conduzidos pela
Comissão Permanente de Licitações, que reêE?berá"os documentos e as
propostas técnicas ,'em sessão pública. O,fulgéÍrri'ento das prop'ostas técnicas
será realizado por subcomissão (écnica, c<:iiistituída nós termos do art. 10 da
Lei no 12.232/2010. ,\ 00' i

\ I,

1 - O OBJETO DA LICITAÇÃO ~'..." /;'- I
, \ \" i o J

1.1 O objeto da, presente licitação se constit~i na ccfn'tratação de Agência de
•. " .. ,

propaganda para prestação de serviços de publicidade e propaganda para a
Câmara MUl)iéfpal de Caràzin"hq, em cOlíformidadé com esse edital e seus
anexos, a sáber: "'" .....•... ,/ , / ,/í '\

" '- .•........•• / / (.
'../ o "/' / \,./

Anexo I - Briefing,/ <"~ /
Anexo II - Pontuaç'ão para julgamento das proposlàs técnicas: ,/
Anexo 111 - Pontuação paroajulgàm~nto das propostas de'preçosi>
Anexo IV - Modelo de Pr<?postade Preç.o~ . ~
Anexo V - Minuta do Contrato: ---~'
Anexo VI - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo VII - Declaração de inexistência de irregularidade quanto ao'Jrabalho do menor;
Anexo VIII - Declaração pará miéroempreSãeempresa.de.peque'iiop.orte; e,
Anexo IX - Modelo de declaração'deidóneld'~d.e:~ ;,-_v - .'
1,2 Poderão ser incluídos dentre os serviços especializados de publicidade e
propaganda, as seguintes atividades complementares:
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a) Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento (pré-teste e pós-teste), vinculados à
concepção, criação e resultado de campanhas, peças e materiais publicitários;
b) Produção e execução técnica de peças e projetos publicitários criados;
c) Criação e desenvolvimento d~, formas inovadoras de comunicação
publicitária, em consonâr:cia~cbrrínqvas tecnbl9Qias; visando à expansão dos
efeitos das mensagens'e'dàS:a~6es'publiêitárias,~ // [';,'/')

<: \::?'c/ Li::Z!;J
1.3 Não se, in'cldem dentre os.....se-rViços contratados -:q{{alSquer outras
atividades\'n'ão. previstas no presente ir1'strumento, em tspééial as de
assessot1a->deimprensa, comuriicaçãó.'8 relàção públicas ou as"'qlJ~tenham
por finâliqàêlea realização de ev~rítos festivos' '--~0

/~y _ I _ \ v~
2-:~qNDIÇOE~DE PARTICIPAÇAO . "', .. "~

2.1 Poderão participar desta licitação ag~Cia~,de propaganda e publicidade,
pessoas jurídicas, que atendam as condições deste edital.

2.2 É vedada a participação da pessoajuridica:
~

a - declarada inidônea por ato do poder Público;';
b - sob processo d~/alência; S:(;:.:? . - .'
c - impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;
d - na forma de consórcio; e, I '

e - que não possua <'Hlvidadecompatível com o objeto da presente licitação.

3 - APRESENTAÇÃ~~CONTEÚDODO~:/7NVE'JP'£ )

/ \p,"pa,,, Ié,";'~~/ . "
3.1 A proposta técnica, observ~'o disposto no item 3.7,s'erá,composta de
01 (um) plan~ de comunicação••..publicitáriá, pertinente às l.informações
expressas no(briefing (Anexo I), e de~Õl'''(um) conjGnto de- informações

referentes ao Pto~ente,~ ,., .. ~ /. . .
3.2 No plano de comunlcaçao puolicltana,-para efeito de,avaliaçao, a LIcitante
deverá apresentar umatampanha simulada de.acordó com o briefing (Anexo
I), considerando um vâfbr"rererencial.equivalente à~,R$)10.000,00 ( Dez mil. - ' .. '. "." ....•. ".~;.~reais), com duraçao da canlpanhaJpor,30Jtnnta)'dlas, sendo composta dos
seguintes quesitos, conforme previsto"no'Anéxoíll:

3.2.1 - raciocinio básico, sob a forma de texto de, no maXlmo, 03 (três)
páginas, que apresentará um diagnóstico das necessidades de comunicação
publicitária da Câmara Municipal de Carazinho, a compreensão do proponenter
Processo administrativo n, 001/2016 Concorrência n. 001/2016
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sobre o objeto da licitação e os desafios de comunicação a serem
enfrentados;

3.2.2 - estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto de no
máximo 03 (três) páginas, que, indicará"e .defenderá as linhas gerais da
proposta para suprir o, désàfio e "a)ca~ça~,ç(rs\'resultados e metas de
comunicação desejadas PElla'Câmará Mu"lÍiéipal de.CaraZinho;
3.2.3 • ideia criativâ:,'8ób a forma de até 05 (cincb)/exí3mplos de peças
publicitárias, qUé:corresponderão",à'resposta criativa dÓ/prb'ponente aos
desafios ,..é:/metas por ele eX'plicitados 'na estratégia dê :'"COrnunicação
publicitáriá; ~ 'O \ vlr/'~

~'/ '- \ '" ,,/)j,," / ~
3.2.4 ':::'-"estratégiade mídia e não mídia - constituida de: ,.{;~

.' I I ";:")

arápresentaçãÓ em que- a 'licitante eXPlicitan~-ê'fustifiêãi'áaestratégial{:::'áS
tâticas recomeridadas, em consonância com 'a estratégia de~comunickção
publicitária por ela sugerida e em função da verba referencial inaicada no item
3.2, sob a forma de textos, tabelas, gráficós e planilhas; I
b) simulação de plano de distribuição 'em que a licitante indicará todas as
peças e ou material destinados a veiculàção, exp'osição ou distribuição, sob a
forma de textos, ta~',~las,gráficos:e,flanilha,~~ .:? ,,)'

\ \........... /'""

3,2.4.1 Dessa simulação deverá constar resumo geral comiriformações sobre,
pelo menos: \ " '

a) o período de distri~u~ão das peças e o~materíal; j ,"i )
b) as quantidades de \n'serções das peças em' veículos de comunicação e
divulgação; \\ ./ / J
c) os valores/(absolutos"e '.percentuais) dos )hv~stimentos_~locados em
veiculos de comunicação e divulgação, separadamente por meios;,
d) os valdes,,(absolutos e 'pertentuais) áiocados na produção"\e ou na
execução técnica de cada peçà-destilÍada' a veiculos, de comunicação e
divulgação; (/'0 >
e) as quantidades a serem produzidas de--cada lJeçií' e ou material de não
midia; ,,~~_ ., ~ /
f) os valores (absolutol5 e percentuais),alocados na produção de cada peça e
ou material de não mídíà;............ /
g) os valores (absolutose percentuais) alocados'na,distribuiçãO de cada peça
e ou material de não miâiá.~ ":; #, Z' .. '.' ,. -~ .••....•• ';:"'>-"-

- .•.£C. '-'" "',;- "-.J+-.~"""' __

3.2.4.2 Nessa simulação:

a) os preços das inserções em veículos de comunicação e divulgação devem
ser os de tabela cheia, vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação;

Processo administrativo n. 001/2016 Concorrência n, 001/2016
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15) deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência
concedido pelos veículos de comunicação e divulgação, nos termos do art. 11
da Lei nO4.680/1965;
c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos
os serviços de fornecedores. , ....

/ ,": ~ .'~\ . liI(~
3.3 Na apresentação do .corijuntode informações,feferentes ao proponente,
conforme previsto rióAnéxo 11, deverá ser observado 6'(jfsp6sto no item 3.9 e
seus subitens ... ~\ /'"\ - ,.j'/' f
3.4 Será~ât~ihuida a pontuação máxima de 70 (setenta) pont~ proposta
técni<?a;~'0.:/ I' l ,.~

/ <.< (. ,::",
3.5 A pontuação para a proposta técnica obedecerá ao disposto no Anexá 11
deste Edital. . ','.' ",' . '1, ~

, , \
3.6 Serão desclassificadas as propostas que obtiverem Nota Técnica inferior a
50 (cinquenta) pontos ou que obtiverem nota zero em quaisquer dos subitens
a serem pontuados. ' \ I I
3.7 A Proposta Técníca será apresentada em 03(três) envelopes distintos.

I,". ,~.i/._~'''''..... . I . I
...•........ "..',: .' : i

3.7.1 - O envelope\no 1, fornecído pela Câmara Municipal de Carazinho,. ,
conterá a via não 'identificada do plano de comunicação publicitária, não
podendo ter nenhumà identificação na PElrte externa,.para p'reservar até a
abertura do envelope 'nO 2, o sigilo quanto:a/autoria. /. , 1

3 7 2 O I d \ \ - bl"t" . -'d' 'f' di d '. . - p ano e comunlcaçao pu ICI ana - via nao I entl Ica a - evera ser
redigido em Iíng'ua portugue"sa - salvo quanto a,éxpressões técnicas de uso

.í .••...•••. '," ~ ~

corrente -,/com clareza, sem"emendas ou 'rasuras, e ser elaborado da
seguinte forma:, """~ ~,/ /? "\

'- J ~.........." • I~./
a) em papel A4;branco; <::..:1"). / ;.
15) com espaçamento de.2 cm nas margensdlrelta.'e esquerda, a partír da

borda; ~~. ". "~/
c) sem recuos nos par~grafos e linhas sul5sequentes;
d) com textos justificados;" '.
e) com espaçamento "~imp,les:entreaslinhas;~ ~~)
f) com texto em fonte "Anal:,'tamanho'12. pontos; .•• :.
g) com numeração em tod~s~á~h)áginàs,~em""algarismos arábicos, no canto
inferior direito da página;
h) em caderno único;
i) sem identificação da licitante.
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3.7.2.1 - As especificações no subitem 3.7.2 aplicam-se, no que couber, ao
quesito ideia criativa.

3.7.3 - O plano de comunicação publicitária - via não identificada - não
poderá ter informação, marca, sinal,etiqueta,ou qualquer outro elemento que
identifique sua autoria. ,. : .., ,'\' . lif(-~

/' / ,:. .,~. é/' ". \." .. ,/ ,,-,,/ /!ip
3.7.4 - Os exemplos/de" peças mencionados na Ideia CriaÚi7a;,,>semnenhuma
identificação ,de ~slla autoria, devernter--.!ormatos compat1yêis~ com suas
característiéas e adequar-se ao tâ"manho do envelope nO1. v 7~

(~<-1v <) \ (/i;-~
", ,// .••.. I , ••••••.,Â

3.7.5/ O'envelope nO 1 deverá/ser retirado junto a Secretaria da~'Câmara
Municipal de Carazinho. I i ?-Y

. I '~~.?', -~ ,.
380 I. °2 ""d 'f' 'â-â-I'--'~ .

ó ,. enve ope n contera a via lentl Ica a o p ano de comunic,ação
publicitária, expondo as seguintes informaçÕes:' '\

Envelope nO 2
Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada
Nome empresarial e CNPJ da licitante f I
Concorrência nO001/2016 ,"';'
Processo Admiriistrâtivo nO001/2016 ,'; .. ' I'~'

\ / . /

3.8.1 - O envelope n~"2será providenciado pela licitante e~bde ker constituído
de embalagem adequada às caracteristicas de seu conteúdo, desde que
inviolável, quanto às informações de que tiàta, até a sua abertura.

\\ 1/ J
3.8.2 - O plano de comunicação publicitária - Via/Identificada, sem aldeia
Criativa, deverá constituir.:se' em uma cópia idêntfca'da via não identificada,
mas com a/identificação oa "Iicitante e ser .-ássinado na .ültirTia página e
rubricado ná~,-demais, por quem,detenhá'" poderes de /epresentação da
licitante, na.foima de seus atos constitutivos,devidamente 'identificadó,/ /" -..,..... / >
3.9 O envelo~,- nO 3 conterá o Con;;ntÕ!del Inf~ações referente ao
Proponente, se comporá na.'àpr~ação d~g~rntê: .

Capacidade de aten~ento ".
-r> ..- '""
a. ,,"" ~ ----- ~ -.---- ,~ ~

3.9.1 - A capacidade de atendimento,que'sérá'constifuída de textos, fotos e
outros recursos, através dos quâiS 'ã-licità'nte'a'p(esentará:

3.9.1.1 - sistemática de atendimento, discriminando as obrigações a serem
cumpridas pelo setor de atendimento da licitante na execução do Contrato,
incluidos os prazos máximos a serem cumpridos em condições normais de

Concorrência n. 001/2016
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trabalho para a criação da campanha, criação de peças avulsas, produção de
publicidade legal e elaboração de Plano de Midia e Não Mídia;

3.9.1.2 - a discriminação das informações de comunicação que colocará,
regularmente, à disposição da .Câm,ara..MIJnicipal de Carazinho, sem ônus
adicional, durante a eX~~';Jçãóao C~Etr~t?; .l//; ~

/" '.' < ~-' . - ,J \::..h ;;;

3.9.1.3 - relação ndrílin'a(d~s principais clientes at~ndid~pela licitante, com
a especificaçãodopériodo de atendin'1eritode cada um del~s:;;f'4

(/. I \ '~~
3:9.1.4.-1.(/~escrição da estrut~ra de atendimento. e serviçôst,à\serem
disponibilizados para a execuçao do contrato administrativo de(ser:ylços
publicitários, acompanhada dos réspectívos co'ntatos telefônicos e eletrôhicos.

, i, -r;"y
3.9.~. 5' - quantificaçãe) e' a' qu~lificação>sob \a-forma cle-êüri"ículo resd~idb
(é()-ntendo, no mínimo, nome, formação' e expériência), dos prOfissionais1que
serão colocadoS à disposição da execução do' contrato, discriminando-se as
áreas específícas e quantidades minimas, que deverão contemplar, no

o' • \ 1mlnlmo. .,~/. .
, ..•••• J

3.9.1.5.1 quantificação e qualificação dos profissionais da proponente que
I' " , _ i " "-,' r ~ I

permanecerão disponíveis para ':_a;execução do contrato, discriminados de
acordo com os seNiços de atendimento, planejamento, 'criação, produção,
mídia, administrativb,e financeiro; ',0. I

\ \ .\.0
3.9.1.5.2 estratégia para, continuidade dos serviços de atendimento, no caso
de substituição do profissional responsável. /' }

3.9.1.6 - mínimo 02 ate~~(s) emitido(s) por peis'oa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, atendlcJas'pela licitánte nos/últimos 36 (trinta e seis)

/ ....."' /' / " . •...
meses, que comprove(m) que'a proponente executou ou esta executando, a
contento, serViços de natureza 'publicitária,. similares aoobjetó da" presente
licitação, com <indicação clara do cargo;i!: 'função da,'pessoa~que assina o
atestado, bem como da identificação do tomâ:dor dos serviços/(razão social,
CNPJ e endereço ....da sua Sede)._~ ~/-......:::..... .

Repertório -r.~.h . q,':)
3.9.2 - consiste na ap~'sêntaçã.ó de um conjúnto'de'trabalhos, concedidos e
veiculados pela licitante, paràil;:;ú'iíciàhí~s'qu~ não a Câmara Municipal de
Carazinho, sob a forma de peças e respectivas memórias técnicas, contendo
indicações sucintas do problema que os mesmos se propuseram a resolver.

Processo administrativo n. 001/2016 Concorrência n. 001/2016
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3.9.2.1 - a licitante poderá apresentar até 02 (duas) peças para cada um dos
meias de comunicação - eletrônicos e impressos: TV, rádio, revista, jornal e
internet.

3.9.2.2 - cada peça deverá canter ficha. técnica, cam indicação da licitante,
titula, data da pradução"períàdo déveiculaçãft,"'nienç~o de pelo menas 02
(dois) veiculos que,as divulgaram e"à ide!lllificaçãada Anunciante, que deverá
nela apor seu "de àcô'rdà"/ :;~:Zll/Il

, '.,\/ ~', '-.:)'{'
/ . .. ./ _ " t".h/.

3.9.2.3 -/,a~:peças eletranlcas deveraa ser,apresentadas em~D\,IO,ou CO,
executáveis 6.0 sistema .operacional Windaws, 'padenda ser farnetidás's.oltas.

~. ~ ~~

3.9.2.~~~ ~s peças gráficas p~erãa ser fJrnecidas em papel A4~ A3
-. ,,~ _" .. "I.

dabrada, saltas, preservanda-s'e a leitura das peças e indicanda-se\suas
ditn~nsões .originais. . . "" '.'-- ~ ~

~ela~osde Soluções de problemas de Co~u~icação I ~
,

3.9.3 deverãa ser apresentados até dbis cases, relatanda, e'm na máXima
duas páginas cada, saluções bem-sucêdidas de prablemas' de camunicaçãa
propastas pela licit~\nte e implemep,tadas P9canúnciantes. . I

I .'. / / (

f~." ,

3.9.3.1 - Os relatos terão de ser formalmente referendadas pelos respectivos
anunciantes e não pàdem referir-se a ações de comunicáção solicitadas e/ou
aprovadas pela Câmara Municipal de Carazinho. ' " I

\ \ "~o > i
. \ '..,. I i ,

3.9.3.2 - E permitida a inclusão de até 03 (três) peças; independentemente da
mídia de divulgação, db 'tipo .ou caracteristica da' peça, para cada relato,
sendo que as peças eletrônicas deverãa ser farnécidás em OVO ou CO e as
peças gráficas, em praporçÕes que preservem suas dimensões originais e sua
leitura. / \'-." ~~ / /' . /l \

\ , .-/ ''-- / ~ \.,.1
./ " Propastade:~ ,/ )

\. o ':-.. d ,.~ d I" d d3.10 O Envelope 1'1 4 contera _a proposta e 'preças 0/ ICltante, even o
observar o disposto 'naJtem 10e"àlineas, dEl'vidamente.assinada e rubricada
em tadas as suas Pá9ir;::;~ _ _ 0')
3.10.1 Os preços propàstts s"?rão de exclusivá 'respüÍ'sabilidade da licitante e
não lhe assistirá o direito de p'leit~ar;- né: vigêlícia do contrato a ser firmado,
nenhuma alteração, sab a alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
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3.10.2 Os preços propostos não poderão de maneira nenhuma ultrapassar os
limites estabelecidos no item 10 deste edital.

3.10.3 A licitante ofertará o percentual de desconto a ser concedida à
Contratante sobre os custos internos ,da agência, baseados na tabela de
preços do Sindicato das Agências de" Propagafída~no estado do Rio Grande
do Sul- SINAPROIRS~; .~. ~<: ./. ,,,, ,. - - .1 ,. -!J {' /,j

( \(::.' -'/ , t/Ji!!l /l />

3.10.4 A proposta:'de preços deverá"ser-apresentada, coriforlT)!=,Anexo IV -
Modelo de/~Propósta, com a idéntificação 'da Licitante, redrgi(j~('em língua
portuguEtsá, 'cOm clareza, sem émendá's, rasuras, acréscimos oú' (íítr'elinhas,
datada, assinada na última folhà:e rubricada:nas demais pelo repre~ntante
legal dàlicitante. " I (:r~;

~--_ './' l c~~1->
3.'10.5 Os critériõs de julgamento estão.estabelecido-s-n-o-Câpitulo 5 {leste
Edital. ',_ ' \

Documentos de habilitação - envelope nO5
" ;.;' . • J

3.11 Para fins de habilitação os docUmentos serão apresentados apenas, ,
pelos licitantes classificados no julgamento final âas propostas nos termos do
inc. XI do art. 11 da Lei nO12232{de 20 1O~> ',' !

i . I
3.12 O envelope nO5 deverá conter os seguintes documerítos: I

\ 1, ~ I

3.12.1 - manifestaçã6 ~xpressa de que nãõ foi declaràd~ inidÔneo e de que
não está impedido de participar de licitações, firníadapelo representante legal
da empresa; \~. -', i I
3.12.2 - declaraÇãO que nãõ,emprega trabalhad:res'menores, ~s condições
previstas nbinc, XXXIII do art~7Z.daC~nstituiÇ~0 Federal. ' /Í '\

" / ' ,-"" /' / f ••••.I
Habilitação jUr'fdica, Q) // /
3.12.3 - Ato ~stitutivo":Ou~ato ~ial~daociedad{ regularmente
registrado; ~., . "/

3.12.4 - decreto de aútôrização. devidamente' arquivaÉlo, em se tratando de
empresa ou sociedade estrângeir'aemfuncionmnento"n'Õ Pais;

- '~.I.-~U,J".. _-~ ..••••."

Regularidade fiscal

3.12.5 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), com prazo de validade em curso,

Concorrência n. 001/2016
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Processo administrativo n, 001/2016

com objeto social compativel ao objeto desta licitação (Agêncía de Publicidade
e Propaganda e/ou Marketing e/ou Empresa de Comunicação);

3.12.6 - prova da situação fiscal para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de certidão conjunta de ,débitos relativos a tributos federais e à
dívida ativa da União, expedipa'pelaiReceitaFed'eràldo Brasil;

3.12.7- prova da '~;U~Ç~6'f~~~;p:'ra :~m-- a';Fa~~d~{;~d.ual, mediante a
apresentação de cê'rt1dão de tributos 'estaduais, expedidàpéla<"Secretaria da

Fazend~~t~dual; ( O \ vJ~~
3.12.8:-prova da situação fiscaUlara com a 'Fazenda Municipal, ~d~nte a
apresentação de certidão de todos os TributoslMunicipais da sede da Ilcíté'nte;

3,'12.9'~ prova da situação fiscal para com o F~-ndÕdeGarantial,por Te~-~tde
Serviço. "'- .. \ ~

3.12.10 - prova de inexistêncía de débitôs inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão ,negativa (CNDT).

I I
Qualificaçãoecon~mico-financ,~~~a .:>' \ I I
3.12.11 - Negativa de falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da
sede da iicitante, com data de emissão não superior a noventa dias,

Qualificaçãotécnica\\ /, ' ,',i I
\ ' . I I
' / '

3.12.12 - No mínimo, 'u,m\atestado de capacid~de, técnica, fornecido por
pessoa jurídica,.de direito, público ou privado,/atestando a fq~alidade dos
serviços ofereéídos pela licitantE!, em atividadé pe'rtinente e compativel em
característiéascom o objeto dà'présente licítação;' /? \

,,;' ~" / IV
3.12.13 - No rtlínimo, um atestado, fornéCido'por veícúlo de"comunicação,
informando o freI cumprimento, por parte aà'lkit~nte: dos compromissos por
ela assumidos em nome dê seus clientes; ~ /'" ~- ,~~

3.12,14 - Declaração de-que a empresa dispõe, e.manterá durante toda a
vigêncía do contrato os~dePãrtamentos ,indispensâveis.'ao funcionamento de
uma agência de publiciaade épropaganda; - ~ •• \~ ..•.-

"\.r~tL.J __~ ;"_'V
3.12.15 - comprovação de possuir em seu quadro funcional (sócio ou
funcionário devidamente contratado através de carteira de trabalho)
profissional da área de publicidade, marketing ou/e comunicação,
comprovando através de cópia do respectivo diploma do mesmo.

Concorrência n, 001/2016
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, '

3.12.16 - certificado válido de qualificação técnica de funcionamento junto ao
Conselho Executivo das Normas Padrão - CENP,

4 - PROCEDIMENTOS ,_.,
..~,\ ", ,.,,' /l!?~'"

A presente Iicitação'Ob~eK,ar'a'6s segui'~tes :pro~edi~entõs:,
, .:? ....'/ i/7j! /J

(\ \'4 "v fi IJ '"
4.1 No dia"hora>e~lbcal designados<ríopreâmbulo deste Editéll, na presença
dos licit~nt~~e demais pessqàS pre.senté~ ao ato públic'ó,~á~ºpmissão
Permane ....n!~,de Licitações receb~~á ?s.ENVE~OPES N.o 1, N.o 2,~ti 0~3e N.o
4, devidamente fechados e Indevassavels, contendo, respectlvamente:~

/" "':~/ / I ?{J)
Envel;;Pe nO 1 - via não identificada do pla~o de comunicação publiCifâria,
eli\Í~lópe a ser retirado junfoa"Secretariada câmara Mu-nlcipalae carazi8hó;
Énvelope nO2 .:..via identificada do plano de co'municação publiéitária; \
Envelope nO3 ." conjunto de Informações Referente ao Proponente;
Envelope nO4 - proposta de preços; , I
Envelope nO 5 - documentos de: habilitação (apresentação posterior,
conforme previsão em ata de prossegLiimento do processô, rios termos do
item 7.1). • 'r '

I', ,,/\/ .•••i ',,; I I
4.2. Em nenhum~.\hipótese s~~ão rec~bidos e~velop~s após o prazo
estabelecido neste Edital. i' I

4.3. Entregues :os e\\lopes, fica vedadi a desistê~c:a, a retificação ou
alteração de documentoi,ou propostas, salvo, em relação á desistência, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceit6 pela Comissão.

/ '"'""', ,'/ ,. I,
4.4. Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participàr da sessão. / '. .-". ., ,.
de recebimento e abertura dos~nve!.?pescom' as propostas(tecnlcas e de
preços. '- > \ -......./,/ / V

4.5. Os envel~e:s padronizados com ~~9;ld~tificad? do plano de
comunicação publicitária S'ó::-serão.recebidos.Pi?la"Comissãó Permanente de
Licitações se não apresentarem"iiiformaçãã::riíãrca, sinal,.étiqueta ou qualquer
outro elemento capaz dê identificar a licitante. Sendo o éaso de haver elemento
identificador, a Comissão 'Permanente_de~liêltaçõ-es não receberá os
envelopes. "';-"~ ,,;; AI Z -'"...-~,"""..\;..~>-'" ~, '" ., ..•../- _.I. '\i. ..•. -

4.5.1. A Comissão Permanente de Licitações não lançará nenhuma informação,
marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz de identificar a licitante
nos envelopes padronizados da via não identificada do plano de comunicação
publicitária.

Concorrência n, 001/2016
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4.6. ABERTURA ENVELOPE N.o 1: A Comissão Permanente de Licitações
procederá á abertura dos Envelopes de N° 1 (plano de comunicação
publicitária - via não identificada).

4.6.1. A Comissão Permanente de Licitações não lançará nenhuma informação,
marca, sinal, etiqueta ou qualquer outroeiementS,cãpaz de identificar a licitante
nos documentos quecórllpõem,a'viánãàidentiflcadádo$lano de comunicação
publicitária. '. '/: .•':/ il.}!/'I!./l

/ ,; -?' ./' - """ '" ;;;:;/7
4.6.2. Os documentos que compõem o Envelope nO 1 serão ru'tjr.iêados pelos
presentes e pelos membros da Comissão PerrtJanente de Licitaçõé{/"~

/. ',', 'I" '~fl, . <?.A
4.6.3 Será desclassificada e ficará impedida de participar do restahte do
certame a licitante cujos documentos que', compõem o Envelope',iY." 1
contiverem informação, marca, sinal, etiqueta àü-quãlqüerouti'6 elementb:qoe
identifique a sua autoria em momento anterlorà'abertura do Envelope n,O2\. I
4.6.4 Os documentos que compõem o Envelope de nO 1 serão realocados nos
seus invólucros respectivos, e aguardarão a providência de que 'trata o subitem
4.8 deste Edital. .' ' • I I

.\

.•• . \ . -.~ i. l
4.7. ABERTURA ENVELOPE N,o 3: A Comissão Permanente de Licitações
procederá á abertura'dos Envelop~s de N.o-3: r' I

. ,\ , I
4.7.1. E vedada aos\iicitantes a aposição, no Envelope n.o 3 e/ou nos
documentos nele contidos, de informação; 'marca, sinal,étiqueta ou qualquer
outro elemento que pbssibilite identificar a"autoria dó plano dê comunicação
publicitária, em qualquer'momento anterior á abertura' do Envelope n.o 2.

4720d / t ~"'- E 1/'03' -I."b'd I. .. s ocumen os que compoem o nve ope n. serao,ru rica os pe os
presentes e pelos membros dà'Comissão Permanénte de Licitações\

,;' ~// (\..j
4.7.3. Será de,sclassificada e ficará impédida-de partiéi'par do restante do
certame a licitante que desrespeitar o dispõsto'no.subitÊÍm 4.7.1.deste Edital.

"" ~.~.. -~ /4.7.4. Os documentos que compõem o Envelope de n.O3.serão realocados nos
seus invólucros respectivos e colocados em envelope1mico, rubricado pelos
licitantes presentes e ~elos ~embros_da ,Comissão;.í51.Ú~os manterá sob sua
guarda e responsabilidád~, i.a~~o:;;mom~nto'de ,repassá-los á subcomissão
técnica. -£L.J- _'" ~ _ '4J

4.8. Da sessão que receber os Envelopes de N° 01 a 04, será lavrada ata
circunstanciada que mencionará todos os licitantes, as impugnações feitas e (DI
demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, reservando- 1
Processo administrativo n. 00112016 Concorrência n, 00112016
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se, porém, a Comissão Permanente de Licitações, o direito de levá-Ias ou não
em consideração, devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissão e
por todos os licitantes presentes.

4.9. ANÁLISE TÉCNICA ENVELOPE.N.~ 1: E:ncerrada a reunião, os Envelopes
de n.o 1, com seus conteúdÓs; serão repassâdos à subcomissão técnica,
constituída nos termos 'dó artigo 10'da 'teiFederaIJn.o /12,232/2010, mediante
termo de recebimentó"ass(ríado por todos os seus memllrbs~lcabendo-Ihe:

,'.'>'~' /-- ~,-./j/
(a) analisar,/de forma individualizada, ~jUlgar o conteúdb,,<0'" .plano de
comunicáçãcí'publicitária, desclassificando aqueles que desatendé(ellí':à lei ou
ao pres.'ehte~instrumento convocatório;' "'~ //,. I V/F'

~. ~~,~ . .

(b) ~Iaborar planilhas com as pontuações de\cada membro da subcófTlissão
para os quesitos de cada prõposta e planilha~lõtaliiadora-dà' pontuaçâo,:de
quesitos e subquesitos; "" '\ I ~
(c) elaborar ata de julgamento das propostas e encaminhá-Ia, juntamente com
as planilhas, os Envelopes de n.o 1 com seus conteúdos e a justificativa escrita
das razões que' fundamentaram as pontuações em cada caso, à Comissão
Permanente de Licitações.. "I

. 1\ •• \. • \-

4.9.1. A pontuação 0'0 quesito co~ispondér: à médiaaritméticJ da pontuação
de cada membro da subcomissão técnica. i

\ \ ~ i

4.9.2. A subcomissão\~écnica reavaliará a'pontuaçãoátribuid~ a um quesito
sempre que a diferençà,êntre a maior e a menor pontúaçâo for superior a 20%
(vinte por cento) da pontuação máxima do quesito, çóm o fim dê restabelecer o
equilibrio das pontuaçõês 'atribuídas, de confórmidade cóm os critérios
objetivos post(j~ no instrumeht~convocatório. .' / / . ""

/ '" ~ / / "1\
93 N . ""d b' 492'''''- .. "d~ d"f d ..' • '( .4. .. o caso o su Item . . ., pe[slstm o a I erença e pontuação prevista

após a reavaíiaç'ão do quesito, os membrosda'subcomissão técnica, autores
das pontuações-'consideradas destoantes7"'deverão registrar em' ata as razões
que os levaram a'manter a'"pontuação atribuída.aoquésito reavaliado, que será
assinada por todos'os membr6s~da. subCõrriissão e passará a compor o
processo da licitação. ". ~

:' ..'::---.- .-~ ",,,,\ ,
4.9.4. Se houver desC[aSSlficação'"de_:alguma~proposta técnica por
descumprimento de disposiç6êS'élb"instrumeriiô'convocatório, ainda assim será
atribuida pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão
acondícionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da
subcomissão técnica, até que expirem os prazos para interposição de recursos
relativos a essa fase da licitação.

Processo administrativo n. 001/2016 Concorrência n. 001/2016
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4.9.5. O disposto no subitem 4.9.4 não se aplica aos casos em que o
descumprimento resulte na identificação do proponente antes da abertura do
Envelope de N.o 2.

4.9.6. Se a subcomissão técnica verificar a.existência de informação, marca,
sinal, etiqueta ou qualquer oU:lro elemento que ,identifique a autoria da proposta
técnica em momef)to áf)teriorá abértur'a~do Eiív~ldpej,í?"/;2 e que não tenha
sido constatado, antês,'pêla Comissão Permanente déU.iíéifa,ções e/ou pelos
licitantes que.,arubfiêaram, deverá,.-registrar o fato em àía;/a:;-fim de que a
Comissão. (Permànente de Licitações &~cida pela des6la$'siflcação da
participante.~:' . C \ "-('J

<~'/ 'j i "'.~( ,~ '. . /~',..••.
4.10. ANALISE TECNICA ENVELOPE N.03: Recebidos os documentos
decorrentes da análise do envelope 1, a Comissão Permanente de Licitaçôes
os"manterá sob sua guarda e fésponsabilidade';-ãteomomenti5"da abertúra'do
Envelope de n.o 2. Ato contínuo, o envelope. único que contém 6s docum~ntos
constantes do envelope 3 serão abertos, com seus conteúdos, e repassados á
subcomissão técnica, mediante termo de recebimento assinado por todos os
seus membros, cabendo-lhe: .\. .1 i
(a) analisar, de forma individualizada, e julgar la conteúdo 'das propostas
técnicas (conjunto de informações'ldo proponente), desclâ'ssificando aquelas

. ",1 "...,\ .'''' '. ' k

que desatenderem á lei ou ao presente instrumento convocatório;
\ \ " I

(b) elaborar planilhas com as pontuações de cada membro da subcomissão
para os quesitos de càda proposta e pláriilha totalizaaora da' pontuação de
quesitos e sUbquesitoS;\\ . '/1/' I
(el elaborar ata de julgamento das propostas e encaminhá-Ia, juntamente com
as planilhas, os'Envelopes de ~':o,3com seus coíÍteúdos e a justificativa escrita
das razões'que fundamentaràm às,pontuaç5es'ém cada caso'~CJá"comissão
Permanente de ~icitações. ~ - .~ . / (

4.10.1. A po~;urÇ~o do quesito correspon~~~édia~i:métic~ da pontuação
da cada membro da subcomissão técnica. ~ /"-. ~-~-" - -4.10.2. A subcomissão técnica reavaliará a pontuação'atribuída a um quesito
sempre que a diferença<entre'a'maior e a menor põntuá'ção for superior a 20%
(vinte por cento) da pontuáçãb:'máxima dO'quesito"coh1'õ' fim de restabelecer o
equilíbrio das pontuações ã'irí6uídas,'''de;''conformidade com os critérios
objetivos postos no instrumento convocatório.

4.10.3. Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do
quesito, os membros da subcomissão técnica, autores das pontuações

Processo administrativo n. 001/2016 Concorrência n. 001/2016
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consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a
manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por
todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo da
licitação.

4.10.4. Se houver desclassificação, de.nalguma proposta técnica por
descumprimento de dísposições do iríStrumentb'convocatório, ainda assim será
atribuída pontuação.a Seús.q-uesitos, à' Ser làXç~clá' em'";planilhas que ficarão
acondicionadas,eni'íiívólúéro fechado e rubricado no f~éh6"pelos membros da
subcomissão téchicà:até que expirem'os'prazos para interposição,de recursos
relativos a ..é~safase da licitação./ \ ' .j/p

(/7 :i> 'O ('Í/-'~
4.10.5:0'disposto no subitem \~10.4 não se aplica aos casos~~que o
descumprimento resulte na identificação do proponente antes da abertura do
En.v~lope de N.o.2. _ J . \~_____ c~

4:10:6. Se a subcomissão técnica verific~a,~~istência de info)mação, ~a,
sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que possibilite identificar a autoria da
proposta técnica (envelope nO3) em momento anterior á abertura do Envelope
nO 2 e que não tenha sido constatado'antes pela Comissão Permanente de
Licitações e/ou pelos lícitantes que a rubricaram, deverá registrar o fato em ata,
a fím de que a Comissão Permanente,'de Licitações' decida pela
desclassificação da participante. '~"I ,:..,. '.' 1I

. ,-, -.' I

4.11. Recebidos os' \ documentos da subcomissão té~hica, a Comissão
Permanente de Licitàções os manterá sob sua guarda efresponsabilidade, até
o momento da abertura do Envelope <de nO 2, qÍJe' será realizada no
prosseguimento da sessão para a qual serãô convocados'todos os licitantes.

\\ 1/ J
4.12. ABERTURA ENVEtOPE N.o 2: Aberta a se'ssão a que .alude o subitem
anteríor, a Cofuissão PerrTianente de Licitaçõés/poderá adotàor o seguinte
roteiro: < '" '" "'-- ,/// ,/ / / /J

'-..11 ~ /
(a) se for o caso~ divulgar as desclassificaç~

'" ('- ~ h
(b) abrir os Envelopes de N':o,02;_ ~"'-.. -......;::....::..._~
(e) cotejar as vias não identificadas (Envelope nO1).com as vías identificadas
(Envelope nO2) do Plaric),deComLJnicação.P.ublicitar-iafpara a identificação de
sua autoria; '-. / •••.7{/ .;:: '~;-.::': ~~',-/

-~.J _ .•." ...._

(d) elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas pela subcomissão
técníca as Propostas Técnicas;

(e) proclamar o resultado de julgamento geral das Propostas Técnicas, r
Processo administrativo n. 001/2016 Concorrência n. 001/2016
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divulgando-se as propostas desclassificadas com base nos critérios
estabelecidos no instrumento convocatório e a ordem decrescente de
classificação.

Concorrência n. 001/2016
15

Processo administrativo n. 001/2016

4.13. Do ~rosseguimento d~. ~essã9\ será.l~v!:ad~ ata circunstanciada que
mencionara todos os Ircltijmt~s" ~s '.mpugnaçoes~feltas e demais ocorrências
que . in~eressarem <as) 'julgamento»Jdà'iicitação,',_,+esér\iando-se, porém, a
Comlssao Perll1aneh!e" de Licitações, o direito de'idé"ííá:las ou não em
consideraçãp,.dev.erido a ata ser assinada.pelos membros 'dá'icâmissão e por
todos os licitantes presentes. / \ (./. '7/'

//; '\j () i "C/r? ~
'" '. .h \ I.... :-- ...•.....,.

4.14. /~ECURSO PROPOSTA TECNICA: O prazo para interpqsjçãg de
recursos quanto ao julgamento da's propostas técnicas será de cinco dias'úteis.

4.15. :Iém das atribuições j~ referidas, à",-subcomiS"Sãotécnica ~i{erá
manifestar-se em caso de eventuais recursos de licitantes relativoS. ao
julgamento das propostas técnicas, se solicitado pela Comissão Permanente
de Licitações. I

'\, I
4.16. Tendo havido renúncia expressa da interposição .de recurso por todos os
licitantes, o procedimento terá prosseguimento na'mesma sessão.

~\ j\.- ,\_". .' I
; '. ...•. ~" .

I ". ~ -~ ." -.'

4.17. ABERTURA ,ENVELOPE N.o 4: No prosseguimento ,da sessão, a
Comissão Permanente de Licitações poderá adotar o seguinte roteiro:

\' 'i I
(a) devolver os Envel6~es de N° 04, ainqà-fechados ~ mediante recibo, aos
licitantes desclassificados;\ 1/" I )

(b) abrir o Envelope d~N.O,04, cujos documentos' serão rubricados pelos
membros da G6missão Perrr,anente de Licita?ãO'~péIOS presentes;\

. / '" ""~. /" / .' /?(c) Julgar as propostas de preços, atnbumdo-Ihes as notas conforme,estabelece
este edital, e~séndo o caso, desclassificandolaquelas,que não- atenderem o
exigido pelo instrumento C~~Ó:iO; ~/ ,/

(d) elaborar c1assi~çãO geral, conforme'regra-s-deste edital.
"--... /

4.18. Do prosseguime~to dél'sessão,.JleráJavrada,ata) circunstanciada que
mencionará todos os liCitá'iitéS: ,aS;;impUgnªçõesfeit[s'-e demais ocorrências
que interessarem ao julgam~to?da"'licitàçãO, reservando-se, porém, a
Comissão Permanente de Licitações, o direito de levá-Ias ou não em
consideração, devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissão e por
todos os licitantes presentes. r
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4.19. RECURSO PROPOSTA DE PREÇO: O prazo para interposição de
recursos quanto ao julgamento das propostas de preço será de cinco dias
úteis.

4.20. ENTREGA DOCUMENTOS.HABILlTAÇÃO: Superada a fase de abertura
do envelope de preç<?~"'séráo cohvocadosj<i~.'licitantes classificados no
julgamento final <:la~~ps,!póstas'para ..apreserita"rem7 os documentos de
habilitação no pr,azo'd~ciné:o dias úteis. '<Yf.jJ
4 21 R b':d"".j I d '/h b"I't ~ - ~'b~/f'I/./1~,. t. . ece ,lOS os enve opes e a I I açao, em sessao pu Ic<:yprevlamen e
designada(à<Comissão Permanente dê' Licitàções examinará os' 6õêQmentos
exigido's:por este Edital, decidindo acerca da habilitação ou inabiliiaÇã() dos
licitantes.' .' .~

,:' . ........ ..._.' '._ . .~~ ~Cj!'
4.22; RECURSO DOCUMENTOS HABILlTAÇAO:-O prazo para interp0sição
de recursos quanto aos documentos de habilitação será de cinco, dias úteis\. I
4.23. Os envelopes que não forem retirados pelos licitantes desclassificados no
prazo de trinta (30) dias do trânsito em julgado administrativo, serão
inutilizados. . I :.\, ,

":.,I., 1 l

5 - CRITÉRIOS DE.JULGAMENTO E CLASSrfícAÇÃO DASiPROPOSTAS
TÉCNICAS E DE PREÇOS ,. P. , •,

. j I'

5.1 No julgamento d\a\.propostas será adotado o critérib de técnica e preço,
desde que atendidas à\,\pecificações do:edital; . 1/ !
5.2 A licitação será proCessada e julgada pela Comissão de l.iicitações, com
exceção do julgamento \dàs propostas técnicas, q'ue será~.~ealizado por
subcomissão ,técnica, com ob~ervãncia do previsto/nos artsi 10'e 11 da Lei

12232/10.:~> ~/// / (U
5.3 As propostas apresentadas de acordoêõm;as especificações e exigências
deste edital sêrão classificadas pela ordemlde'cres-6ente das notas finais,
respeitado o crité-rio de acêitabilidade, send,£.deéf5râda venéedora a licitante
que obtiver a maio;'-pontuaçãorestiltante--:"'da'soma entre,á Nota da Proposta
Técnica (NT), e a Notá"da.,Proposta de preços (NP),.atribuindo-se a seguinte
fórmula: NT (Nota da p'rop,àSta-Técnica):,:NP_(Notã'.datProposta de preços) =
NF (Nota Final). .•...A~",Z,tz~~;~:.~...~-
5.4 Todas as notas constantes tanto na Proposta Técnica, quanto na Proposta
d, P"oo', ob,d,remo l,t'N,lo d' 0,5 (m,'o) pomo. f
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5.5 Dentre as licitantes classificadas, será cansiderada primeira classificada a
licitante que .obtiver a maiar nata final (NF).

5.6 A Nata da Prapasta Técnica (NT), e a Nata da Prapasta de preças (NP),
será atribuída pela samatória depantasauferidas pelas licitantes em cada um
das pantas de avaliaçãg. ). :-;',' ,./\~ '.. ~ ' fi(;~

/> ,,' ~". •• ,,-.J; ;;;£1
5.7 A classificaçãa'dâs"Próp'astas de Preça abservarág,ó'rdêlJl crescente das

• .. .'.'" •. _ c., ~:_ ,0 •••••••

percentuais apresentadas, senda canSlderada cama a de menqrpreça aquela
que apre~êntar. maiar percentu~( de ~esc;)-nta sabre as cust0stinternas da
agência</7,/':> \) \ I(~

,,/' ~

5 8 N«I >t'~ -' d / 't' .i d d f ~, d. a; IÇI açaa sera assegura a, cama Cri erla e esempate, pre erencla e
cantratllçãa para as microempresas, empresas de pequena pa-rt"& e

caop~rátivas, '~ \ I ~
a) entende-se par empate, aquelas situações em que p,Ossibilitada as
micraempresas, empresas de pequena parte .ou caaperativas á apresentaçãa
de nava prapasta de preça e esta venha'a alterar a nata final a panta de tarná-
la igual .ousupe~iar a nata final abtída pela m,elh~(c1assificada'. I

- 'I "_

b) na hipótese descrita na aDbea an1.~riar' 'samente /ser~ permitida a
micraempresa, empresa de pequena parte .ou caaperativa apresentar nava
prapasta de preça qúánda a sua prapasta .original far igual'au até 10% (dez par
centa) superiar a prap6sta de preça da licitante melhar classificada.

. \\ . (? .i i/ I
5.8.1 Para efelta da disposta na artlga 44 da. Lei Camplementar nO123/2006,
acarrenda a empate, pra'ce'der-se-á da seguinte farml / I
) - a/.' '\ ~ d . '/ / d"a naa acarren a a cantrataçaa .. a mlcroemprj:lsa, ,empresa e pequena parte

.oucaaperativa, na farma da incisa"lda caput/da artiga 44 da!Lei Complementar
•.•..• •••.. .•••• ", I. /, -

nO123/06, serãacanvacadas as remanescentes que parventura se enquadrem
na hipótese dós'parágrafas 1° e 2° aO' artigó"'44.da referida'Lei 'Camplementar,
na ardem classifrcatória, para a exercício'dõ'mêsm'a diréita. /

b) d "". IA ~d--' 'I : "~t di'na casa e equlvé! encla aS~va ores;apresen a as pe as mlcraempresa,
empresa de pequena parte .ou caaperativas que se ené'antrem nos intervalas
estabelecidas nas parágrà~ós,1~e~a ~iga.4<da-;Lei Camplementar nO
123/2006 e alterações, 'será reãlizado sartéia.entre,elás-pàra que se identifique... .s.;.., lli b ,-"\:~',~';'..." -
aquela que primeiro paderá apreséntar. mellior'aferta.

c) na hipótese de nãa-cantratação nas termas previstas na caput do artiga 44,
da Lei Camplementar nO 123/2006 e alterações, a abjeta licitada será
adjudicada em favar da prapasta .originalmente vencedora da certame.
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d) o disposto no artigo 44 da Lei Complementar nO 123/2006 somente se
aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

.. ~.... ~.. -,
5.9 Em caso de empa,te, entre, duas'~li rnaisfPfbpostas, após obedecido o
disposto no S2° dO,artigo,3°.da:Lei nO8:666/93, Será reiilizi3do sorteio, em ato
público, entre as IiCilàniés cujas propostas foram cdríSideradas empatadas,
com convocação'prévia de todos asclicitantes, conforme prév'êA); S2° do artigo
45 do Estatúto Licitatório. (\ 4' -.//? .

6' 'c> () i 't'if~
'..( /' .' I ''""'':A5.9.1 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam

todos'õs'convocados, o sorteio sérá realizado a despeito das ausênci'áS*2J

5.10"Havendo habilitação de ~icroempresa, '~rilprésãde-p'éqUenO p~;f{úu
cóÓperativa usufruindo dos beneficios dâ,Lei Complementar 123/2006 e
alterações, a regra do item 5.9 somente será aplicada de forma\subsidiária, se
necessário. . I

\ '
• I . I

5.11 A condição de ME ou EPP será comprovada mediante" apresentação da
seguinte documentação: " 'i '. I

,\ .,''>: 'i' I~'.' ".~.. I.
a) Declaração de enquadramento de ME ou EPP, devidamente registrado pela
junta comercial; ,. . /' I

' \ . ' I
b) Declaração assinada\pelo contador resp'Onsável da empresa sob as penas
da Lei, indicando se a ~m'presa participante se enquadfa éomo ME ou EPP. No
caso de ME ou EPP com inicio de atividade n.o' ano-calen'dário corrente,
declaração assjnada pelo\~bntador responsáve~da .empresa, Idf( que não se
enquadra na hiP.ótese do S 10~bArtigo 3° da LC..123/06 e alterações;

,/ " """ ~~/ / i /7\
c) Declaração firmada pelo representante legal da emprésaldé não haver.•. .•. - ----.. '.,.. -
nenhum dos impedimentos previstos no..::...s'4°td~ Artigó 3° dá LC 123/06 e

alterações. ~ ~_ ~ Z
5.12 O prazo de validade daÇpr0postas~será""declarado pela licitante, não
podendo ser inferior ...•.as==60 (sessenta) dias, contad.õ da data de sua
apresentação. /1"'. .....-----:." ç,

••. /" '"" -- ~ \t'.>-'
.i' ""ff: /. ~--1: I - .-"., _ •••

6 - CRITÉRIOS DE ACEITÀSILlDADE .~ ;:'_-..J

6.1 Será desclassificada:

Processo administrativo n. 001/2016 Concorrência n. 00112016
18

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO S
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAIIAZIIIIIlI, RS

6.1.1 - a proposta que não atender ás exigências deste Edital e seus anexos
ou deixar de prestar informações complementares quando solicitadas;

6.1.2 - a Proposta Técnica que não atingir a pontuação mínima de 50
(cinquenta) pontos. ,... ,~ •., .. '\ /l

r'. ~ ....-.••••,. _ /' ':,'I ' / r ~ .
6.2 Na hípótese de todos<-os -licitantes' serem,..linabilitados ou todas as
propostas desclassifíca'das, poderá, após o transc~rsõ:a6'/prazo recursal ou
mediante renúncia.ifeste, ser fixadoaos,jicitantes o pràzo:éJC 8. (oito) días
úteis para~apreséntação de nova documentação ou de ott't~s~propostas
escoimada.s :das causas referidas nestê.item. \ ,,/,- .~

,~,./..... ~~/

7 - A1:N~REGA DOS DOCUME'~TOS HABILITAÇÃO ~

7,1'Ultrapassada a félse recurs~1 ou tendo ha~iaétrenúnCiãêX:pressa )~se
direito por todos os licitantes, a Comissão Permanente 'de Licitações
imediatamente convocará os licitantes classificados ao final do julgamento das
propostas para apresentarem os documentos de habilitação - e'nvelope nO5 -
no prazo de cinco dias úteis, através de ata de prosseguimento de processo.,

. i
7.2 No prosseguimento da sessão, a Comíssão Permanente Ide Licitações
examinará os docllmentos eXígidos por.' este edital, deCidindo acerca da
habílitação ou inabilit~ção dos Iicilarlles. -,. i .' 1

, ,
7.3 O prazo para interposição de recursos quanto ao julgamento da fase de
habilitação será de cinco dias úteis, contados da notificação do resultado.

D h b'l't - d' \\ d . /1/ )a a I laça0 con IClona. a . /

7,4 Havendo/~lguma re~i~,na comprovaçiÍo/d'a regularid~de fiscal de
microempresa.ou empresa de-peqUeno porte beneficiada pela ,Lei'n011.488,
de 15 de junho de 2007, a habilitaçao' ficará' condicionada à' regUlarização

posterior. _. \.. <::::(),')
7.5 Declarada vencedora ~~certame, microemprés;(;u empresa de pequeno
porte terá o prazo de.5. (cinco)~âiãs.úteis::Põdêndo se!-prorrogado por igual
período, para a regularizaç?o da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão dé-evehtuaiscertidõesnegativasóu positivas com efeito
de certidão negativa. '/~l?{A7:"~--¥0 .. ,~~'

••/!..•- .'\ --
7.6 A dilação do prazo por mais cinco dias úteis fica condicionada á
solicitação da licitante por escrito e mediante justificativa aceita pela
Administração.
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7.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.5,
implicará na inabilitação do licitante.

8 - DAS CONDiÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS
.- .'" - ~., .~

8.1 O desenvolvimento da.éxecução 'cohtratuaf' deverá obedecer ao disposto
nos Anexos I e IV pe~t~ e9itéll. j' >oI W - - J '-C. -!J ;/0

.\ \: > J!/#Jl
9-DOS P~~?~;>' . /. - '" ".V~
São p.reVi'stô€os seguintes prazos: O \ ~r?e~

. "" ' ... \ ~.\
/ ,,'j I, ~

9.1 A;licitante vencedora terá prazo de dez dias úteis, contados a pár:tir da
co~."óêação, para assinar o temio de contrato;' ~_____ ~.~

9:2 'O contrato para execução dos serviç~'sobjeto deste Edital Iterá a dU~O
de doze meses, contados a partir do dia da sua'assinatura; I
9.3 Os serviços contratados serão suspensos durante o período
compreendido entre 2 de julho de -i016 até a realização' das eleições

•• • . I \ . •

municipais; ,\. \ " ~
"~.-./ .,~--.~ I

9.4 O prazo de execução do contrato poderá ser prorrogado, a critério do
Contratante e medi~nte anuência da Contratada, por periodos iguais e
sucessivos, pelo prazo máximo de sessenta meses; , I

1O-00PAGAMENió\" // j
10.1 Fica estipulado c~o remuneração do licitante vencedor os seguinte

valores: /- '" "'. /" /' _// .' ~~. ~~ / .' a .
a) para os ,serviços que serão executados pelo pessoaVe/ou com' recursos
próprios da Agência (custos internos, sem envolvimento' de terceiros, criação
de material interno da Administração, bem'como máteriais afins) os valores
fixos estipulados na tabela"'referencial do Sindioatô'das Agências no Estado do
Rio Grande do Su'I"(SINAPRÕRS)~descnios'-no Anexo"V, aplicando-se o
desconto proposto pelo"licitante vencedor; e /.

b) honorários de 20% rv;~íe~i~d;j~ob1ê~~s custos de produção
realizada por terceiros ou cJu~t6'"efetivo -d6s serviços e/ou suprimentos
contratados, decorrente de estudos ou criação intelectual da licitante.

10.2 Durante o periodo referido no subitem 9.3 o licitante vencedor não fará
jus a quaisquer espécies de remuneração.
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11 • DOS RECURSOS

10.3 ° valor estimativo para esta contratação segundo a estimativa
orçamentária, conforme a LDO, para o ano de 2016, é de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais).

._ J"' r' - ~ ••••

.. ' ) .\ 1)'('e-.
11.1 Dos atos praticádo's pel~' Cómissão Permanente/de Licitação neste
procedimento licitatór~o\câbem os recursos previstos irt/JP99a Lei nO8,666,
de 1993. ~' /~ \ ,J/1'4

(,' . . ( f/?
12 - DAS:""PENALlDADES -~) (/i,/'-~/~~/ ',: '=~
12.1. S'em prejuízo das demais s(nções previstas na Lei nO8.666, da93 e
da propositura de ação civil para ressarcir a Câmara Municipal de Carifiiriho

'. . - ~~
dos' prejuízos decorrentes da inadimplência contra!ual;""o-proponente ficará
sujeito ás seguintes penalidades: ", I. I 'i

12.1.1 - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura ou da nota fiscal
da respectiva prestação de serviços, no caso de atraso ou negligência no
cumprimento das obrigações; .' . " " . . I
12,1.2 - multa de 3% (três por-cento) so~re ô "montante 'não adimplido do
contrato cumulada éom a pena de"suspensiío do direito de licitar e contratar
com a Administração 'pelo prazo de um ano, no caso de inexecução parcial do
contrato' \ '- . .,' I1 \ " ,,'\ • I

\ \ '.f,' /
12.1,3 - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato cumulada
com a pena de suspensão 'do direito de licitar e contrátar com a'Administração- ... '" ~..
pelo prazo de dois anos, no caso de inexecução total do contrato;

12 d/I - d "''''d "d d/" / 1/ .".1.4 - ec araçao e Inl onel a e .para, ICltar e ,contratar\ com a
Administração' Pública, a ser aplicadà rios ,termos do art 87,1 r\Cda Lei de

Licitações. -" \ ç' . <:::-0 /.. )
12.2 Para o cálculo da multà:mencionada nas alíneas "b" e "c" será considera
o valor do projeto inàdimplido pela~licitante.verrêêdora,

- "'-. ,13 - DA RESCISAO C~NTRATUAL -_ _ __ ~J
'Á_li:' í1-'~:'.:~ ~ ~

13.1 O contrato será rescindido 'de' pleho ,direito nos casos previstos neste
Edital e no contrato de prestação de serviço;

13.2 A rescisão unilateral nos termos do item anterior ocorrerá conforme Art.
78 e seus incisos da Lei nO8,666, de 1993 especialmente:
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13.2.1 Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;

13.2.2 pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos; ", _,.._." ).. . '.' /7/ '". . - , - ' \ 'I {,c','
13.2.3 - pela lentiçJão 6o)seú2úm~rimentci; levandb a{Câmara Municipal de
Carazinho a comp~ôvàr 'á 'impossibilidade da conclú's!ã9~d9iserviço ou do
forneClmen}o"nos prazos estipulados; "\ "~/,/

13.2.4 - ~I~'~tr~so injustificado tiniciO'do fornecimento; .•~. ~
1->';" , . \ \C ~,

13.2.5\:.: pela paralisação do !fornecimento, sem justa causa ~évia
com,unJcação à Câmara Municipál de Carazinhó; "ú)

., " ' I ~
13.2.6 - pela subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaçãô do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como
a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;\ , I..:.. j" ..... •

13.2.7 - pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua' execução, assim como as de

.' ./\. 1\ ~'-',- 1"-1

seus supenores; "', :/./. ' i,' I
13.2.8 - pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do S 1° do art. '67 da Lei nO8.666, de 1.993; . ;i,'\ \ <'".
13.2.9 - pela decretação~e~alência; / /

\ "' ' .13.2.10 - pela dissoluçâo da sociedade; /' "

/ '" '" / / .' "
13.2.11 - ,por-.,razões de interesse PÚ3JiCÕ:,dt alta relé"vânC).i\,e amplo
conhecimento; justificadas e determi6àdas pela máxima aútoridade"da esfera
administrativá a' que está subordinado o .cântratante e exaradàs no processo
administrativo àque se refe~ c.ontrato; ~ ~/ /

""- ~.-. ~/.
13.2.12 - pela ocorrência de càso.fortuitoou-ê1e força ,maior, regularmente

comprovada, impeditiv~:,,~ c~:t~,

13.3 A rescisão do ~ontratõ: i~nilateralmente" pel~Câmara Municipal de
Carazinho, acarretará, sem préjuizt'de 'uUtrài/previstas na Lei nO8.666, de
1993 e de caráter civil ou criminal, se necessárias, as seguintes
consequências:
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13.3.1 - Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio da Câmara
Municipal de Carazinho, mediante a lavratura de termo circunstanciado;

Concorrência n. 001/2016
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14.3.1.3 - fiscalizar a prestação dos serviços;

Processo administrativo n. 001/2016

13.3.2 - Responsabilizaçâo da CONTRATADA por prejuízos causados a
Autarquia; e o' '.\' , ~~

13.3.3 - Perda da gararitia);6~t:~tÚâl& '\ .. i.1t~!'L!""£,.i h
\ /,~,"-/' - !lLft,~1

14 - DOS~E~9~fOBRIGA~ES" '\ ~~~

14.1 Doi'Oii'éitos ,J. .~,\,
/~/ I \ "ç,/-

14.1.r~Constituem direitos do CONTRATANTE: ~

14.1.'2:~ receber o obje10 deste {ontrato nas Cl"lidições avençaaas e pr:~êr
àfiscalização e ;gerenciamento do contrato 110s'prazos pactuado's; ~

14.1.3 - rejeitar, no todo ou em parte' os' serviços que não etdenciarem a
possibilidade de alcançarem os objetivos .própostos com a camp'anha .

•.•._1 ". ,

14.2 Constituem dir~itos da CONT.,~TADP;:'~~ . !
:\ \.....( I.-f . J"

14.2.1 - o acesso 'as informações necessárias a elaboração dos serviços,
mantendo, quando\for o caso, o sigilo determinado' pela autoridade
administrativa;. \ \ .A / I / I

. \\ .W I. /;
14.2.2 - receber os valores e na forma ajustados no Instrumento do contrato;

. \\. / / / J
14.2.3 - Incorporar ao seucpmculo os trabalhos executados,por força do
contrato fir~..ado com a Câmarâ'Municípal'de Cara?iiÍho. / ~

14.3 Das Óbr~ções "'0// "U_. ~

14.3.1 - constit~em obrigaçÇies do CONTRÀTAN:rE:

14.3.1.1 - efetua~paga~tado;,"desde que devidamente cumpridas
as obrigações atestadas'pelo Gestor do Contrato;

14.3.1.2 - proporcion~~ ,'GONT-RA=FADA','ãs ,c~~es necessárias ao
cumprimento de sua obrigaçãà':il:.£..,;:". ~ :f'-V
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14.3.1.4 - fornecer á CONTRATADA as informações necessárias ao integral
cumprimento do contrato;

14.4 Constituem obrigações da CONTRATADA:

14.4.1 - prestar os serviçQs'objetÓ'~d'esté' 'contrato, de acordo com suas
especificações e asdo 'éditalde licitá'çã'ô;" - j '"'~J Íi.!/)

.;' \:. é' . 1/' ';J/,/7~. ......) v .//R
14.4.2 - obter as ' melhores condiçõés,nas negociaç6e:s:le{êtuadas com. '.'. - ,/ '\. . . ,~.,,'/~ /'
velculos de' comunlcaçao e fornecedores', e transfenr Integralmente ao
CONTRÁTANTE as bonificaçõe~, reapilêaçõe's e outras vantagehs~c'Í'~xceção
dos frútcís':resultantes dos planôs de incentivo concedidos por 'V~i6úlo de
divulg<3ÇãO; .I', ~;

• . 'I •.)/)

14.4.3' - condufir a escolha dos veículo~ de, comunicaçãod~ acordo{com
pesquisas e dados técnicos, de modo a nunca sobrepor, em hipótese algcima,
seu interesse em planos de incentivo aos da CONTRATANTE, preterindo
veiculos de divulgação que não os concedam ou priorizando os .que ofereçam;., I. ,
14.4.4 - comunicar á CONTRATANTE o agendamento das negociações
referidas na alínea anterior, possibilitando a participação de representante por
ela indicado; ':\ ,~>,'> " ',' I. ,
14.4.5 - entregar, mensalmente, junto com a nota fiscál dos serviços, um
relatório das despesàs\de produção e veiculação autorizâdas no mês anterior,
bem como das atividades desenvolvidas e'peças produzidas, em CO/OVO;

\\ . li I
14.4.6 - manter, durante toda a execução'do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assu;;'idas, todas as cof,dições dei ,habilitação e
qualificaçãofxigidas na liCiÚlçâo;,. ,,// / .' '"

, "" "' ...'" /. /I)
14.4.7- assumir. inteira responsabilidaâe pelas obrigações'fiscais,decorrentes
da execução dópresente contrato; Q) / ';
14 4 8 "'t' 'fG I' - d .~ d ~~ . I.. - perml Ir a Isca Izaçao a execuçao os serviços pe o
CONTRATANTE, ~ ~_ ----:-::-,.-0 /

14.4.9 - não subcontratar outra'agência de.publicidadé'e propaganda para a
execução dos serviços 'e éompromissosavençaâos; '~.'

'-o 'L;'L!.J;" .I '" ~ - ~ . ....,

14.4.10 . operar como uma organização completa e fornecer serviços de
elevada qualidade;
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14.4.11 - centralizar o comando dos serviços objeto deste ajuste no Município
CONTRATANTE;

14.4.12 - registrar, em Relatórios de Atendimento, todas as reuniões e
comunicações de serviço entre. CONTRATANTE e CONTRATADA, com o
objetivo de tornar transparentes. os e'ntendimentós~,havidos e também para
que ambas as partes tómém'8sprOvidêrü::ias n~cessáriáS/,ao desenvolvimento
de suas tarefase. re~€o'nsábilidades; . 1i'Jl/fJl

,,' \ ' /" ,"""" '<; (j{/J
14.4.13 - abster-se de divulgar informações acerca deste contratp;,ellVolvendo
o CONTRATÀNTE, a não ser médiante.sua prévia e expressa autoffzà~ãO;

;;~v' '; 1 "'~,
14.4.Ú4:'prestar esclarecimentos' sobre eventuais atos ou fatos noticia~qUe
a e~vojvam, independentemente de solicitação'; " , , 'y

.. . di' "", f 'd" d.1 . ~14.4..15 - cumpnr to as as eis e posturas ,e eralS, esta uals e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuizos a q'ue tiver dado

causa; "I
' \.•.. / ,

14.4.16 - cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários,
assim como apresentar, quando solicitado, comprovação de pagamento de
encargos e obrigações trabalhistas>previdenciáiiàs e fiscais;~ i

'1 ,_. " I
14.4.17 - assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem
devidos em decorrênda do objeto deste contrato, bem cómo as contribuições
devidas à Previdêncià, Social, encargos trábalhistas, prêmios de seguro e de

\. ' ...:. ,c - J I

acidentes de trabalho\e\outras despesas que' se/fizerem necessárias ao
cumprimento do objeto pactuado; ".'/ , / I

, '\ " "/.,,
.r " " d . .. '" I' '114.4.18 - manter, por si, seus prepostos e contrata os, Irrestrito e tota slglo

sobre quaisquer dados forneddos"pelo CONTRATANTE; /1(\, ' " ~ fl'
~; ~ ,,', / /

14.4.19 - resppnder, perante o CONTRATANTE e terceiros, \por eventuais
prejuízos e danos decorrel")tes de sua demôra';,omissâ'o ou errei na condução
dos serviços de sOa responSàbilipade; ~ /

"" ~- --~ ,'~

14.4.20 - responsabilizar-Se por eventuais danos causados por culpa ou dolo
de seus empregadoS(6U ",prepostos, -'p_em~como"'-ebfigar-se por quaisquer
responsabilidades decorref1J~sAdel açi:í.es:-judiciai~relacionadas com o
cumprimento do presente contrato;,Q.'••••.- " - - _/

14.4.21 - responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base
na legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou ([;y
direitos autorais relacionados com o objeto deste contrato; /
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14.4.22 - distribuir e fiscalizar a divulgação dos anúncios de que for
incumbida;

14.4.23 - assessorar o CONTRATANTE no sentido de obter o melhor
rendimento possível do plano de.propaganda e womoção;

. _, ~ .) . '\ J7 /."":,
/.. _..lo' .•.. "\ .' i - l.. .,'/1'

14.4.24 - manter acervo comprobatório\âa totalida(jé do:5'serviços prestados e
das peças publicitárias,'próduzidas durante o período d'é','rí1é('mínímo,5 (cinco)
anos após tex~nçãbdo contrato/,/ ..."'\ - <.1"/iI
14.4.25,<transferír ao CONTRATANTE;os direitos patrimoniaís ~tfabalhos
realizatlosém decorrência do contrato celebrado com a Câmara Mbníêipal de
Carpi~~hO; ." \ .?:y
14426 - suspender os serviços de Publicid~ae-e-próp-âganda contra~ôs
durante o período compreendido entre 2 de''julh'o de 2016 até a 'realizaçãb:das
eleições.' . - I
15 - DA DISTRIBUiÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS'

. I I'-.
15,1 A previsão orçamentária para a execução.dos serViços contratados, pelo
período de 12 (doze) meses ser'21ide RS'140.oào,00 (cento e quarenta mil
reais), segundo a preyisão da LDÓ'e da LóA ," I
15.2 As despesa~\\decorrentes da Contratação, to qu~ respeita á
administração direta, co'rrerão à conta das 'seguintes dotaçÕes orçamentárias:

\\ ~'/ l )
• / fOrgão 01 - Câmara Municipal . /
Unidade 01 - Câmara Mu'niclP?1 / / /
Projeto Atividade: 0103100Ó\2002 Divulgação Oficial .' "'"
Dotação/Elém"Desp.: 3.3.9.0.39,9000.00.00'Serv: de Publicidade:Legal

\.. ) \ 3.3.9.0.39.92.00:00:00 Servo de Publicidade:Jnstitucional

15.3 A Câma~\MUniCiPal,de carazinh;:;'é~) paril/o si o,~reito da não
utilização da integralidade "dos!ecursos orçamemtáridS indicados no item 15.1,
mediante ato fundarY1entado pelãautoridadesllperior. /

.~ /~
[",Z ~s Dire10s ~utorais ~:)

-é •••~1'~__/!_~T_,.~.4'''''''''_ ...
16 A CONTRATADA por meib-deste !erm6'"-êede ao CONTRATANTE os
direitos patrimoniais relativos à totalidade das ideias (incluídos os respectivos
estudos, análises e planos) peças, campanhas e demais materiais de
publicidade, abrangendo criação, textos, produção, direção de arte, ~
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fotografias, trilha sonora original, arte-finalização e assemelhados, concebidos,
criados e produzidos em decorrência deste contrato.
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16.1 O valor correspondente á cessão está incluso na remuneração definida
neste instrumento. ! \' •..•.

~.. )., ;'~ l:--:"\ fl ~~0.
16.2 O CONTRATANTEepoderá, á'seu 'critérib,\utilizar~os referidos direitos,
diretamente ou,por<meio ~deterceiros, com ou sem mtíd~r9âçõeJ' durante ou
após o término\da' vigência de.ste ajuste, sem quaiqüé0pagamento á
CONTRA.TA.. DA. ' / \ J;>(fl ') . O (~/~.~
16.3 QU~lqLier remuneração relativa á cessão' de direitos autorais de':té1ceiros
será 2ônsiderada como incluida no custo da produção. ?V;
17 ~'D~S COMISSÕES - 'I. -I" ~~p

'" ~
17.1 A licitação, objeto do presente edital, será processada e julgada pela
Comissão de Licitação e pela SubcDmissão Técnica, composta pelos
membros que foram sorteados para execução da análise e julgamento das
Propostas Técnicas. . I I

,\.. I

17.2 A Subcomissão Técnica será'formada 'por'ô; (três) memb~os escolhidos
através de sorteio,' '.dentre os nomes constantes de relação'l publicada na
imprensa oficial. O sorteio se dará por meio de sessão pública, observados o
local, dia e hora designados no Edital de divulgação da mencionada relação.

\ /'/ ! I
\ N .' I I

17.2.1 O sorteio será propessado de modo a gara~tir p pree~chimento das
vagas na Subcomissão Técnica, entre os nomes de'uma relaçâo que terá, no
mínimo, o tripJo ~o núme!ô-1e integrantes da/subcomissãõ,\previamente
cadastrados,,€! sera composta por, pelo menos,'1/3 (um terço) de profisSionaiS
que não mantenham nenhu'm vínculo funcionál ou contratual;'direto ou
indireto, com à órgão ou a entidaderesponsávei por esta licitaçãofJ

-.( - /-r.,. // ')
17.2.2 A relação dos nOmes será publi2ãôalnalimprensa oficial, dentro do
prazo legal. ~~_~_ ~.,/ /

17.2.3 Os interessados .•.•poderão impugnar qualquer-pessoa integrante da
relação, até 48 (quarenta i"Oito).horéls .aDtes.da~data~êJ.asessão pública de
abertura do processo, mediante fl.Jndamentos juridicO'~plausiveis.

- 'V-••.PJ ~ ,"\; :,.-_ "'-"'

17.2.4 Admitida a impugnação, o membro impugnado terá o direito de abster-
se de atuar na Subcomissão Técnica, declarando-se impedido ou suspeito,
antes da decisão da Comissão de Licitações.
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17.2.5 A sessão pública designada para o sorteio será realizada em data
previamente designada, garantindo-se o prazo legal, nos moldes do art. 10,
S8°, da Lei Federal 12.232/10.

Concorrência n. 001/2016
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17.3 Os membros da Subcomissão lécnica. não participarão da sessão de
recebimento e abertura dos IflvólucrCis 'com :as pr.óf)"ostastécnicas e de preços
conforme artigo 11 ,~.S16; dá)::ei:Fedé'rai'no 12232/201 Oljl£J'

\~. "..// t/vll/rl
17.4 Os membr6~d~~ubcomissão.Técriica não serão remú~é7adOs.

18- DAs"~~PÓ;IÇÕES FINAl! O \ "~.~
.i~~'I' \ ~.~. I~.

18.1 E~vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o objetó",deste
coniratà; i I, ... ~Q).:,". '.' , "I ~
18.2 Qualquer cessão, subcontratação ou)an~ferência realizada será nula de
pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infraçãÓ passivel das
cominações legais e contratuais cabíveis; I-~" I"". I

18.3 A CONTRATADA será a única responsável perante terceiros pelos atos
praticados pelo seu pessoal e pelo uso de seus equipamentos, excluído a
Câmara Municipal de Carazinho dê,quaisqúer réclamações óü indenizações;.\'" ,'" ./ /; I
18.4 A Câmara Municipal de Carazinho se reserva o direito de, a qualquer
tempo e a seu exciu'sivo critério, por despacho motivadô,!adiar ou revogar a
presente licitação, sem que isto seja:.Jnotivo pará/que ias empresas
participantes pleiteiem 'quGllquer tipo de indenização; / /

\'\ /.
18.5 A entrega ,dos envelopes. pressupõe a concordância da empresa com as

condições ".Édital. ~ . /' '>/ "i\
O C'" b I . "-. ~d' ~ . d/' /ld d18.6 or)trato esta e ecera o IniCIO' a prestação os serviços" e mo o a~.-' .•... . ...••. - /

não conflitar com eventuais. trabalhos eXiS~//
'\ _ c........ --." ~

19 - DAS INFORMA~ES~:.....:~ .•....•.....

19.1 Cópias do edital"e ..•de seus anexos estarão"à disposição no site:
http://www.camaracrz.r~'99::i~-- __ ~ ~~

"":',.,...~. rlr,-" ' - -,,-....•• ••
.••• ••• /;:.~ // '"\..\... ~.., ,I, ,.

19.2 As informações a respeito do 'presente edital e seus anexos, poderão ser
solicitadas no Setor de Informática desta Câmara Municipal, localizada na Av.
Flores da Cunha, n. 799, Centro, Carazinho/RS, CEP 99500-000, Fone (54)
3330-2322, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h e 30m in.
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Carazinho, 19 de fevereiro de 2016 .
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ANEXO I

Concorrência 001/2016
.. ".-lr .••~,;-. .. /',\. nrr",:\'" "~,, ".'./. ..,fl .r '1 '

BRIEFING -.CAMARA MUNICIPAL DEiCARAzINHO,;.>,--:;. ,/ " '" IItfJl./1
\\ \;::' , (,I/Ifl-

1-INTROP~~ÃO>' .. . ,/" , .'\ ,<, ~~~.. _
O(presente bnefmg e peça,)Jntegrante do Editai de Llcltaçao

ConcorrênCia 001/2016, Processà'Administrativo nO001/2016, cuj6~êiD]éto é a
contratàção de agência especializada para pre~tação de serviço de pÚblicidade
institúéional á Câmara Municipál de Carazinho, pelo período de 12'<'(dõze)
mesês;' prorrogáveis'pórigualpe'ríodo, até p limite'de'60'(sessenta) meses:-::;::>

. ',' ,Entende-se por serviço de publiéídade a concepção, produção e
divulgação de material midiático, em suas diferentes opções, para circulação
em veículos de comunicação massiva, oU' segmentados, locais ou regionais,
para que a Câmara Municipal de Carazinho informe seus atos legíslativos, além
de ações, programas, obras, serviços e' campanhàs de interesse' público.

Através deste, espera-se prientar a elaboração e
l

apresentação de
proposta técnica por"parte dos proponentes: ';- , ,- " ....•.. '. ....'--~.

'\ \ ,
2 - POLíTICA DE COMUNICAÇÃO , '

\\ " /,
A Política de COllJunicação Social da Câmara Municipal de Carazinho

deverá observar o principio da impessoalidade, disposío/lO caput do art. 37 da
Constituição Federal, e 'seu S 1°, que determina qúe. a publiéidade deve ter
caráter educativo, informâtiv'o. e de orientação sbciaÍ, proibida a menção a
nomes, simbo.,,"os ou imagenSKque caracterizem promoção'\,pessoal de
autoridades "<Ju;;ervidores públícos. // / / " (1)

\.)\ ~.'/ / l
3- OBJETIVOS DA PUBLlCIDADt.-~O) PODER LEGISLATIVO

CARAZINHENSE\-. ~ ..•....-.:::-',.. ~/
Promover o fortalecimento daaemocraclâ e dos poderes que a garantem

através da interação com'o.<::idadão. /
• Estimular a partiéipação'popular no.debate' e'ná~_;definição de politicas
públicas e prioridades sbcí~i~q 1<.. R' ,.:,~,-,.-, ..•....•'(~y

• Contribuir para o conhecimentoi e- 'à-" compreensão da legislação
municipal.
• Disseminar informações de interesse dos diversos segmentos sociais,
serviços e direitos dos cidadãos.
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• Contribuir para a transparência e compreensão dos atos, funções e
responsabilidades do Legislativo Municipal.

4 - ESPECIFICAÇÕES

• . Estudo e PI~neja;rnyrtéÍ-~,~_e:)~~~,é~i;rs\9,ê(Pú,!?lici9_~deque atendam às
premissas da Pol~yca \d./e-.,;Comunlcação 'Soclal~;da é~arTIara Municipal de
Carazlnho.. '0. \ 1~':/. ,___ . :tP;/l /l "" .
• PlaneJamento~ cnaçao, apresentaçao, produçao e«execuçao de um
Plano de", Comunicação Publicitária abrangendo serviços dê f6v8licidade e
propagaf'l~_á):àrTlcaráter educati';,?, inforrnativ6, ou de orientação Só6i~l~ .
• ,Healizaçao de publicidade Institucional, divulgando a""Ieglslaçao
municipal'e informações sobre at6s e programas da Câmara Municipa-I~
• 'Prestação de serviços pU'blicitários incluindo planejamento, criaça0}de
peçàsé campannas; produç'ão:' edição,-diagràmação,* arte"final, divulga~ão"e
véiculação em jornais, revistas, rádios, televisão, outdoors e internet, loc'àis e
regionais. ; -. I
• Divulgação de palestras, seminários, conferências e solenidades
através de folders, informativos, cartaz~s.()u convi~es. . I
• Elaboração e registro de marcas~logotipos; expressões de propaganda
e outros elementos de propaganda visual - fotogràfia, dêsenhos,' charges, artes
gráficas para banner~ -, inclusive p'éças aplitávels'em páginas dâ Internet.

• Os serviços d~\erão ser su::etidos 'à-apreciaçã~ e '~broJação prévia da
Presidência do Pode} 'legislativo, que acompanhará tod~s as fases, desde a
especificação do pr'qél~to, ProduÇão,:çJ!stribuiçãO

j
é / veiculação, até o

arquivamento de comprova,ntes. - . / I
• Publicação em 'jornais de grande circulação local das ações
institucionais do Poder Legislativo: média de 1 (umá).página/mês em jornal de
tamanho padJ~b. . \."" ./ .. / / .>' ""- .
• Produçao e velculaçao. de,matenas/de cunho Info[ma.tlvo por
radiodifusão, (AM/FM) e TV, erri'-sp"pts,""distribuidos e/m diversos_horários -
média de 100 (c,êm) minutos/mês.. Cf~ )
• Eventualmente, inserções em emissbra~de T,V com recepção local
média de 30 ~trintàL~lin~to'$/m~.~~_. ,~. / ..

Poderao ser Incluldos dentre os servlços"especlalizados de publiCidade e
propaganda, as seguintes atividades complementares:/
a) planejamento e execuç1í'o-de_p~~qL!Lsas~e'dé~--;óü\ros instrumentos de
validação e de geração'dé'cÉÃh£cimento.(précteste e+pàs-teste), vinculados á
concepção, criação e resultado'de'tampáhhas~p~eças e materiais publicitários;
b) produção e execução técnica de peças e projetos publicitários criados;
c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos
efeitos das mensagens e das ações publicitárias. ~
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Não se incluem dentre os serviços contratados quaisquer outras
atividades não previstas no presente instrumento, em especial as de
assessoria de imprensa, comunicação e relação públicas ou as que tenham por
finalidade a realização de eventos festivos.

~. .1 '. ~ _"',...,.

5. ORIENTAÇÕES GE~ÔIS~'\.j '\ f r;'~ ~. . .
• Para fins desta. Gontrataçao, o concelto,';servlços de publicidade"
abrange ativida~es>&àJizádas integradamente que 'ienJí~;7por objetivo o
estudo, planejani~nto, conceituação,~cOnGepção, criação,,,,lxeÇução interna,
intermediação e . supervisão da:.' execuçãó, externa, e a" distríbuição de
publicidaéÍe'àos veículos e demais mei0sde divulgação. V/0~
• ,Alén-(das atividades básicàs citadas no item anterior, são indlIí.d~;como
atividades complementares os' serviços éspecializados pertineiÍiés1 ao
planejàrnento e á execução (ie pesquisas \e de outros instrumeritqs~)de
avaliação e de geração de conhecimentos.sobreo mercaâo, o público.alv~,<os
meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações pUblicitárias
ou sobre os resultados das carllpanhas realizádas; á criaçãol e á execução
técnica das peças e projetos publicítários criados; á criação e ao
desenvolvimento de formas inovadoras de. comunicação p'ublicitáría, em
consonância co'm novas tecnologias,-visando à expansão' dos efeitos das
mensagens e das ações publicitárias. .",;
• A Comunicação PublicitátLa deve:~,:se' preocupar/i ell) adequar as
mensagens ao universo cultural dos segmentos de público; ressaltar os
benefícios das ações, para a sociedade em geral e não ISÓ para o público
diretamente atingido; 'observar as normas para uso das r:harcas publicitárias do
Poder Legislativo Muni\\ aplicar os recu:r~os com ef~ci~ricia e/'racionalidade.

Objetivos . \ ~ /< / ."
• Constcução da imagem e-.z0 posicionamento das ações\da Câmara

Municipal de Carazinho~.............. /'" , /?")
• Informar, 'explicar e aproximar,a população, O cididãO(deVe perceber

c1aramen-teos trabalhos realizadospelãCâmara Múnicipal;
• Dar ViSibiiid-,~deàs aç~õ~sda C~mara-MOhic~p~a~S' /
• Criar canais de comurucaçao que ••proplclem a compreensão e o

entendimento do,trabalho lêgislativo;- ....--. /

Público Prioritário ~ ~:'
• PopulaçãodeCaraZinlíO:A ~D->::-"'---0'" ••.

-G.J_ .....~_ .•.•.
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•. ~. 4 ••••

PONTUAÇÃO PARA 3ULGÀMENTO'DAS PROPOSTAS
/. r,'. (/,... •.- ~V,~.I/ ;;:/Y

, /', // ,. " [/'7;I/l
1. JULGA~:/ENfq~tPROPOSTA,T'ÉCNICA ""'.• ~,~~

O jUlgartie~ó ~as propostas té'icas:£erá}ealizado pela maT~~;;éaia dos
pontosàuferidos de acordo com os fatores de pontuação'-ll';;::seguir
discrirnirlados, podendo o Iicitanté atingir a pontuação máxima de 70 '(sêt~nta)

•.•. --..\ _ . t. l. ,, .~,_

pon!os: Deverao ser obedeCidos Intervalos de 0,5 (meio) ponto na aplie<açao
das notas. " .,' '" \ "' ~. ' , '",~\ .~
P.L!ANO'DErCOMUNICA: A:O'l!"EiiVãíõRe"~" -Vianão~--~! 45;00

!(lentifica(la I! ontos
I Raciocínio Básico, I 9 ontos

das necessidades da Câmara Municipal'de Carazinho e das 13,00
ativid~d.es que sej~m significativ~~para a,~ua:c'.omuniCação "
publicltana com os demaiS oden~s'e com.il.' opula ão "
da natureza €i dá\ qualidade das relações da Câmara 13,00
Munici ai , \ !

da linha especifica \d,E:!comunicação a,,'~~r adotada/pela )3,00
Câmara Municipal de Carazinho, na visãà.da proponente,.'
de Carazinho com seu \ ,Úblico i /

11Estraté ia,de',Cbmunicação Publicitária I '10 ontos
adequação do>'partido tematico e do conceito proposto, :-4,00
natureza ectü",alificação da Câf11a"rilMunic,ipaldé Carazinho e _"
sua comunica ão ,,"'-.',/ i r7 \
pertinência~da 'argumentação ap"reséntada r em defesa 'do i3:00'
conceito e da tolu ão do desafio de comCíoic~ao ,/ '>
riqueza de desdobramentos positivos desse -c'onceito'para a/ '3,00
comunicação da 'Câmara -Mllnicipai de Carazihho ....•.com seu
úblico ~ -'- - - - ,-- .,/

1!!ldeiaCriativa~' t.; 'r'~ ...;
adequação ao desafio:ge" comunicação da'Câmara MUnIcipal
de Carazinho '.<'-- ~'tA, '/!~.~-~:,~•• '"-
a multi licidade dEi inter reta õesfá"iWáveis que com orta
a cobertura dos segmentos de público ensejada por essas
inter reta ões
a originalidade da combinação dos elementos que a 2,00
constituem
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liCa -acida-deTdeTatifriaimEmtoD I' I 7,50
perti~ência da sist~mâtica de alen"dimento,~snécessidades 12,50
da Camara Munlcl ai de CarazlnhoN '
as informações a, serem colocadas regularmente. ,à 2,50
disposição da Cârria~a Municipal de Carazinho, sem ônus
adicional, durante a vi' ~ncia do contrato.', ;' /
a operacionalidade 'dó, relacionamen.to~e.ntre. a Câmara } 2,50
Municipal de Carazinho\e a licitante, esquematiZadó na
Pro osta \ " . / /

..d,~íliIlIRepertórioi!IIF A,'U j ~7,50 ontos
a ideia criativa e sua pertinência'.... / / ;' 2,5,
a clareza da ex osi ão '" ."" / I /2;5)
a ualidade da.execu ão e do acabamento"-,._ / \.2;5"

111 Relatos'Cle..•.s.óluçõesTdel roble-mas-'de,c;onjuniê:jição~ r 10 pontos
a concatena ãológica dâ'ex psi ão.// ;I 2,5
a evidência de lane'amento ~bl5licitário ...' ~. /' 2,5
a consistência das relações de causa e efeito entre p}oblema 2,5
e solu ão _.~. .,..,.Ç.,

a relevância dos resulti:ldós â-resel)taâÓ~~ ,.~"' _,~"",
'T9.tAL~b"A'NOT.A: -

a sim licidade da forma sob a qual se apresenta
sua pertinência as atividades da Câmara Municipal de
Carazinho e à sua inser ão na sociedade
os desdobramentos de comunicação que enseja, conforme 2,00
demonstrado nos exem los de e as a resentados
a compatibilização da linguagem ,das-peças aos meios 2,00
ro ostos_,,"~.'~.. /~\'. ,i Iii?~ ~

IVEstraJé.' i~ide)Midia e Não lIiIidia" h,,.." 10 ontos
o conheci':lent8. ~~s>hâbitos de, c?~~umo de mekis'9ç:1~ 4,50
comunica ao dos segmentos de publico alvo ~ ~{/!.
a consi~te,.néla:doplano simuladó de ,d[stribu)ção das peças ~~~9~
em rela ão.à alínea anterior ~ 'J \ ,~ "A

a . e~o~àmicidade da aplicação. da verb,a de mídia, 2,50~
eVidenciada no lano simulado de dlstnbul ãode pe as
a <pertinência, a oportunidade e a economicidade_ 2,50
dér1lo~stradas no uso dos recursos próprios de comunicação 1
daA encla . '-. ..
I--INEORMAÇOES DA P.ROP.ONENTE.:Envelópe"3" •

-
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ANEXO 111

Concorrência 001/2016

1. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
, / ) . \, . , , /J li ::-.

• / •• , ~~ " .•• 1 "'\\ .f/ {~ •....
O Julgamento das (propostas de"preços-será,realizado pela maior

média dos pontos 'auferidos de acordo com os fatores"(lEt~pôntuação a seguir
discriminados, pO.dendo a licitante .atingir'a pontuação maxirf!'a""de 30 (trinta)
pontos. Serão atribuídas as notas~onforme desconto ofertado~dé;Clcordo com
a tabelaábaixo ',) \ .v I"/'~

'y. i... '\. \':- \ /">
/ '"v / I ?/A
DESCONTO CRITERIO DE JULGAMENTO NOT)A
, I ~)

Percentual de • Desconto igual a 0,0% y
descontos ofertado N= O "- •. \

sobre os custos • Desconto igual ou superior a
internos da agência, 1,0% e inferior a 10%
baseados na tabela de N=5 ..

/

preços do Sindicato • Desconto igualou superior a 10%
das Agências de e inferior a % 20 ',' '/ "., i\ . . I
Propaganda do Estado N = 10 / , ( j,p'.," ~~.
do Rio Grande do Sul - • Desconto igualou superior a 20%
SINAPRO/RS '\ e inferior a 30% . I'

\\ N = 15\. I /
• Desconto igual:bu superior a,30%

'\ \e i~ferior a 40% 'j/ / .
N - 20 . I

/
","Di'lsconto igualou superiór a 40% .:oe.inferior a 50% /,' / / , .

i\', N;;;25~ /.' .'
\../ • DesêontocigUal ou superior a 50% '

~

c:o / Ie inferior a 60% // )

.::::~.=27. ~ y
'De_sc~nto Igual a60%oU mais
N = 30~ ~---

TOTALDANOTADA~~~EPR~ç~ 30 Pontos
(máximo)

.. ""~ •• -..f ~ z- ...",~:'..~- .. ;.-..r :-.~ ./-~....•• -..:. •.. ---
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ANEXO IV

Concorrência 001/2016

•.• ~\f~- •.•. ~

MODELO DE PROPO~T~DEPREÇ'oS .. i/r, "
--F.' . ,- (',~ ' ~. ~. ~... 10..0.. •• ..;' ~./j I:h

. .- -, -.,:,,/ - L!:;~//)
A '\ \~/' -"1/ II;J
Câmara MU,nicipa!deCarazinho /."\ '<:.~p
Comissão,de Licitações (',1,/,;7

/:.A')'" V(/:/ ~<" fl ',J . . ~

Prez~do~'Sénhores, I '! "~
.~~ f' I ~g

/ •••••••.•••• J'

Re.f:=:.~ROPOSTA D~ PREÇOS/o CONCORRÊNCIA N° 001/2°116 ~:-"';)
'~ :~ i ~

A Empresa (Razão Social da Empresa), com,.sede (endereço completo, da
licitante), inscrita no CNPJ/MF sob n. I , neste ato
representada por (nome do representante da empresa), (cargo)que ocupa ou
procurador) da, empresa, portador (a) )dà" Carteira de Identidade RG n.

e inscrito(a) no' CPF sob n. i i ,
apresenta sua proposta de preços para os serviços descritos no Edital da
Concorrência nO002/2016, durant~';a vigênCia dó respectivo contrato:

'\ ",. 'i ,
. \ J I

1. O percentual de desconto a ser concedido a Contratante sobre os custos
internos da agêl1cia, bàseados na tabela de preços do Sindicato das Agências

", lo • 1 -

de Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul - SINAPRO/RS é de _%
( POR,GENTO); I / I
2. O percentuaUeferent~~0norários a ser conce~dl a cont/atada sobre os
custos de P~Od~ÇãOrealizada por terceiros ou,cústo' efetivo dos ~e~iços elou
suprimentos contratados, decàrrehte de estúdos' ou criaçãó intelectual é de
20% (vinte por cento). "-....>/ / / /)")

. .-( ~-,"'/
3. A liCitante DECLARA: ~ ~

3.1 Que os hono~s~obre ser\iiÇõs;esPêêiais serão apurados com base no
valor de mercado; que aceita todas as condições desté Edital sem restrições
de qualquer natureza(ê,/?8"""que ~~e_vencedora"'-djlt&itação executará os
serviços de acordo com"as!Q~fTl'ls ;~_~~~peC::lflcaçoesvigentes no CENP -
Conselho Executivo das Normas :--Padrao; __ 'V'
3.2 Que a propriedade literária e os direitos autorais correspondentes às
campanhas a serem realizadas, serão cedidos a Câmara Municipal de
Carazinho, para deles utilizar-se da forma que lhe aprouver, em decorrência
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do Contrato que vier a ser firmado, sem qualquer ônus ou remuneração
adicional, durante a vigência do contrato;

de 201

/

de

. /

\

\
(Âssinaturà.). .

Nome
\\ Cargo . ,
\ \ '.

Observação: A propo~t~ ..de Preços deverá atendjer to/das
requisitos constantes no Capítulo 10 deste Edital.

3.3 Que sempre negociará as melhores condições de preço;
•. !\'.1~_~

3.4 Que transferirá a/Cpnfràtante ltoda ~..q~lquer vantagem obtida nas
negociações de pr~~o~. '8-Li,tdndições~ de 'pagamintcjlunto a veiculos e a
fornecedores; c:\}/' /' __ ./'.:1e~
4. Prazo dt~validàde da proposta: _ ( "\ ) dia~~tbnsecutivos,
contado:(da):Jata de sua aprese~taçãó.) \ <- t<k
5 A I, ,v t h . / di , ~
. :proponen e con ece e aceita os termos o Instrumento convocatorto'que

re~~.a,i:Jresente licita?ão bem co"moa min,uta d~ contrat()q~e o i,ntegra.• _~

6. Desde já declaramo-nos cientes de qu~acâmara MuniciPal'!de Carazinho,
procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei,

f
~

r I
I,
I
I

i
as condições e

I
I

~
! ,./
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ANEXO V

Concorrência 001/2016 Processo Administrativo 001/2016

•• 1\ ' .•.•~-

MINUTA DO COnNIRAT~rDE ~~Ê~TAÇAó~p~.SE~VIÇOS PARA A
CAMARA'MUNICIPAL.: DE'CARAZINHO

~, ';:,,'/CONTRATO N° _/2016 IiY!/ilIi/'.
/' \':' í"" '\ '"-~/'/lh< " n'.. .)'~:'\

Pelo presente mstrumento, a CAMARA,MUNICIPAL DE CARAZINHO;.pessoa
juridicá de'élireito público, CNPJ n' 89.965.222/0001-52, com sede 'hà/Ávenida

~.', ' r.. '.--...,.,' 1'.

Flores,da Cunha, na. 799, CEP 99.500-000, Carazmho/RS, represéntada. , .. ~
nes~e ~to por seu .Pres.id~nte ~'m exercicio, \(erea~or x:.xx, inscrito nõ)~PF
XXX,' residente' e domicIliado na xxx,"no. xxx,-nesta cidade, nesse-:cato
denominado, CONTRATANTE e de, 'outro lado Ia Empresa
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o na XXXXXXXXXXXXXX,
com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o na. XXXXXXXXXXXX,
em XXXXXXX de XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade de
XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida XXXXXXXXXX; na XXXX:XXX, neste ato
representada pelo seu sócio proprietário, Sr. XXXXXXXXXXXX, portador do
RG XXXXXXXXXXX e doCPF(I0F) sob 'o ná"XXXXXXXXXXX, doravante
denominada de CONTRATADA: tendo' em vista a" homologação da
Concorrência n.O 001/2016, e de conformidade com a Lei n.o 8.666/93 e
alterações posteriores, e a Lei Federal na 12.232/10,' firmam o presente
contrato mediante o e'stabelecimento das seguintes cláusulas: I

CLÀ~~ULA PRIMEIRA- DO OS{E;O J
'\ "'" / / .

O objeto do/rfresente con!rato'é a prestação 'de, serviços de "publicidade e
propaganda para a Câmara Muniêipal de Carazinho, em consonântia com as
especificaçÇíes constantes no AnêxoJ'aoEdital supracitado e da' p'~op'ostada

CONTRATADA~" <-O ././ ').
!i 1° Poderão ser incluidos'deotr!,! os serviços espeêiáíizados de publicidade e
propaganda, as segUintes atividades complementares: /

~ /.
a) planejamento e eXÉlcução.de_pesquisas~ede;,p'tltros instrumentos de
avaliação e de geraçãàd~Gbr'ihecimeillo(pré:teste e~pos-teste), vinculados á
concepção, criação e resultadÓ8e 6'ampâhti-as~peças e materiais publicitários;
b) produção e execução técnica de peças e projetos publicitários criados;
c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando á expansão dos ~
efeitos das mensagens e das ações publicitárias. \
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9 2° Não se incluem dentre os serviços contratados quaisquer outras
atividades não previstas no presente instrumento, em especial as de
assessoria de imprensa, comunicação e relação públicas ou as que tenham
por finalidade a realização de eventos festivos.

•• I~, 4 .j ••• '.

CLÁUSULA SEGUNDA -DA E}(,'ECÚÇÃODO SERViÇO~ ...:'~~=:'~~_.>. 1'/ ~ •• -. ;~j ~/>,//)
Para a execuçãodoS'servrços a CONTRATADA deveril10bter aprovação
prévia do CONTRATANTE, por escrito;---.inclusive para-assumir quaisquer
despesas <decorrentes do contfato (matériais, bens e serViçôs), como
despesa~'dê~produÇãO, veiculação e públicidàde, mediante amostrás, leiautes,
provas~pilótos, etc., que comprôvem efetivamente os aspectos té'Cnit&s dos
produtàs/serviços contratados. ..' jq))

',' ',;)
,'o . .. ..... .. . ..' L __ .. '~',,' ._, J"?-

9,~1° A CONTRATADA devera executar"os serviços por meio de pessoal
técnico capacitado, realizando-os com seus próprios recursos ou mediante
contratação de terceiros. .' 1

9 2° O prazo de entrega dos serviços'solicitados será fixado na ordem de
serviço e em face à complexidade do 'trabalho, observando' os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, admitir-se"á a prorrogação nos casos
previstos na legislação, por solicitação da\ CdFúRATADA, cõm justificativa
aceita pelo CONTRÀTANTE. ' . "': I

\ ,
\ , . .

CLAUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DA'CONTRATADA
\

". I\ . , ./ ,,\
Os serviços da CONTRATADA serão remunerados da'seguinteforma:

. \'\ / J
I - Valor constante na Tabela,de Preços em anexo (anexo IV),.nos casos de
serviços exec(ítados pelo pessoal e/ou com .recursos próprios"da agência
(custos internos, sem envolvimentôde terceirós, criação de material interno da
Administraçãà, bem como materiais .àfins), aplicando-se o'deséonto'proposto
de_%(poréento). • <::::::cJ / )
I1- Honorários ~2P% (vi~p.or.cento) incidentes~ os custos de produção
realizada por terceirqs ou custõ;"-efefivo::dós' serviços'/" e/ou suprimentos
contratados, decorrentede.estudos ou criação intelectuá'l da CONTRATADA.

'[' ...•':::--- .----------ç'"')
9 1° Além da remuneraçãC!.\.aci~a,prevista(à CONTRATADA fará jus ao
desconto padrão de agência c6h&dido'pélos'veiculos de comunicação, em
conformidade com o artigo 19 da Lei no 12.232, de 2010.

9 2° Pertencem ao CONTRATANTE as vantagens, bonificações e
reaplicações obtidas pela CONTRATADA em negociações efetuadas com
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veiculos de comunicação e fornecedores, com exceção dos frutos resultantes
dos planos de incentivo concedidos por veículo de divulgação à
CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA,-DO PAGAMENTO
" '.' '. ' " (/'( "r..... ....., _.. .....\, . li ' •..•

Os pagamentos serãoefetuâdosmensalmente, 'no'25~" (vigésimo quinto) dia
útil do mês subséquênte ao da prestação dos "SêNíços,~ mediante a
apres~ntaçJo dà.respectiva Notafiscal'de,prestação deSér,Viç9,~" em conta
especlflca'da CONTRATADA, acompanhada dos seguintes documentos que
deverão:sér~êntregues até o 15~(décimo qu(nto) dia no mês su6's'équ'ente ao
vencidO:;0.? /' I ,.~

~.0 ., ~

a) [elàtório das despesas de P~OduÇãOe vei~ulªçãO autori.z.a£Jas,bemc6tno
'das atividades diisenvolvidàs e peçasP~du~idas, em CD/DVD; \(

b) comprovantes de quitação de terceiros pelos serviçosl prestado: à
CONTRATADA visando o cumprimento do contrato (notas fiscais/faturas, ou
suas cópias, com comprovante de quitação bancária); ,I

. . J
, I

c) comprovantes de sua regularidade fiscal (certidões negativas de débito do
" . ' •• . ~ •. j I

INSS e FGTS); '\ ',,: ',: 'I
,'I " I

d) tabela de valores dispendídos mensalmente acumulado no an'o por veículo,
I \ 'I I
\ \ '. '\.. ' ,

~ 1° Não serão éfetuado~ pagamentos emJélação a servíços não autorizados
ou rejeitados pelo CONTRATANTE; , "./ )

~ 2° A remuneração aj~t~a é considerada cO~Ie:;a e abrange todos os
tributos (impostos, taxas, elnolul']lentos, contribuiç6es fiscais e 'parafiscais),
fornecimentó "de mão-de-ohra "especializadá, leis sociaiS; \seguros,

•• '- ' •••••. -"-.' / " • ,_ f ,L 1.. _

admlnlstraçao, lucros e qualquer'despesa,'acessona e/ou necessana nao
prevista no edit~ . <:()~)
~ 3° As faturas /'notas ~ais.protocoladas.nãO/deverão'portar vícios ou
incorreções que atràsem ou imposSlbíliterrr'OfJagamento(llipótese em que a
CONTRATADA suportara o ônus decorrente do atraso/' ~r' ~- ------1G(.)
~ 4° Durante o períOd(Y~c{rd'P(é~~tJidO.'ent(?:2~dt'-jUlhO de 2016 até a
realização da eleições municipais'\a-CONTRATADA não fará jus a quaisquer
espécies de pagamento,

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
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Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas
condições avençadas e proceder á fiscalização e gerenciamento do contrato
e, da CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e no prazo
convencionados.

I' I t •• _,

~ 1° Direitos do CONT~AJ Af\jtE: ,.•.'\ lik '"
,/ ~ .~.•.~-'~-..:". _.... ., ~ /./' ;:; £J

a) receber o objeto~dêstê contrato nas condições ait~nçafias e proceder á
fiscalização~egerericiámento do contrãtó no,sprazos pactuadós;; p
b) rejeitar,("no. tõdo ou em parte ~s serviços que não eliidéôciarem a
POSSibllid~; Cle alcançarem os ~bjetivos prop'?stos com a campa"rí~á.•.~

/ . I ?~
~ 2°/Direitos da CONTRATADA: " ~/, \ ,-'y
a) "~ ~cesso ás informações' necessárias ~ãrãeiãboraçãõldos se~(ç6S,
mantendo, quando for o caso, o sigilo determinado pela autoridade
administrativa; I
b) receber os valores ajustado no instrumento do contrato;
c) incorporar ao seu currículo os trabalhos executados por força do contrato
firmado com a Administração ,r

\
(
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, ,
~ 3° Obrigações do ,90NTRATANJE: " I I

;' , . i
a) efetuar o pagamento ajustado, desde que devidamente cumpridas as, \ .
obrigações atestadas plõ)loGestor do Contra.to; .' I
b) proporcionará CONTRATADA as condições necessárias ao cumprimento
de sua obrigação; \ \ .I.' J
c) fiscalizar a prestação d9s.~erviços; / / ,
d) fornecer á.;CONTRATADA as informações necessárias ao integral
cumprimen~ dó contrato. "" ""- . ~ .' / ""-

.- ~ ~A~ " (?\
~ 4° Obrigaçqesda CONTRATADA: ....•••.....----...:.- /' \../
a) prestar o( serviços objeto deste~trato, d,e' acordo com suas
especificações e,as do ed[taJ de licitação; Uâ /1
b) obter as melhOres condições nas negociações.efetuadas'com veiculos de
comunicação e fornecedores, €'tr;:lflsferir:-intégialmente/a6 CONTRATANTE
bonificações, reaplicações e outras vantagens,.----a/ exceção dos frutos
resultantes dos planos de ir:lCentivo concedidos po( veíc"ulo de divulgação;
c) conduzir a escolha dós'veíQUlosd,e cpmuniçação de'àéordo com pesquisas
e dados técnicos, de modõ ¥nútÍca. sobrep<5r, em hipótese alguma, seu
interesse em planos de incentivo aos da CONTRATANTE, preterindo veiculos
de divulgação que não os concedam ou priorizando os que ofereçam;
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d) comunicar à CONTRATANTE o agendamento das negociações referidas
na alínea anterior, possibilitando a participação de representante por ela
indicado;
e) entregar, mensalmente, junto com a nota fiscal dos serviços, um relatório
das despesas de produção e veicuiação.,autorizadas no mês anterior, bem
como das atividades desenvólvidas é peças p roBüzid as , em CDIDVD;

F' '# '. -'. ...• 'l \..io' ',.... ,...,

f) manter, durante .toda a'exeéuçãO do coritrato:~eln compatibilidade com as
obrigações as~~0i~~S~' í6das as condições de habiii(âi;:ã'o;e qualificação
eXigidas na)icltaç?o; . . // -""""-.. _ . '~!!£4~
g) assumlr';lntelra responsabilidade pelas obngaçoes fiscaiS decom~ntes da
execuçãodQ 'presente contrato; • 8 I, ~ t~
h) pe[rílitir:á fiscalização da execução dos se~iços pelo CONTRATA~J;Ê;
i) nãO~subcontratar outra agência de publicidade e propaganda 'pa'ia a
exé~uçãO dos serviços e compr~missos avença~d~s; . .'~ <9)
j) 'operar como uma organlzaçao completa e fornecer serviços de elevada
quálidade; " ", \I
k) centralizar o comando dos serviços objeto deste ajuste no Municipio
CONTRATANTE;
I) registrar, em relatórios de atendime(lto, tõdasas reuniões e ,comunicações
de serviço entre CONTRATANTE e CONTRATA.DA, com o objetivo de tornar
transparentes os entendimentos h,widos e também para que arribas as partes
tomem as providências necessárias ao desenvolvimento de suas tarefas e
responsabilidades; ,\ •.. . , I
m) abster-se de divulgar informações acerca deste contrato, I envolvendo o
CONTRATANTE, a não ser mediante sua prévia e expressa autorização;
n) prestar esclarecimentos sobre eventuàls atos ou fatós noticiados que a
envolvam, independenteinente de solicitaçã'o; / / / J
o) cumprir todas as 'leis e posturas federais,! estaduais e municipais
pertinentes e responsabiliz1r-se por todos os/prejuizos a que tiver dado

causa; / '" '" / "'-.p) cumprir:a,\legislação trabalhista,çom relâ'ção a seus funcionários, assim
como apresentar, quando solicita'do,.c0nÍprovação de pagaínento~de'encargos
e obrigações trélbalhistas, previdenciárias,éfiscais; /')
q) assumir, com ,exclusividade, todos os impo'sto$ e,taxas que'forem devidos
em decorrência dO,objeto 'deste. contratO, bem,corfíô'as contribuições devidas
à Previdência Social~encargos~tràbalhistas::Prêiíiios de seguro e de acidentes
de trabalho e outras despesas que se fizeremnecessáriás ao cumprimento do
objeto pactuado;. '["/ ~_ -- '"::I~,~) , .
r) manter, por SI, seus prepostos e; contratados, mestnto e total Sigilo sobre~ ..•..r"';' ;.' o ••• "' ~ ' •• -." .:. ,'"

quaisquer dados fornecidos pelo GONTRATANTE;
s) responder, perante o CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuizos e
danos decorrentes de sua demora, omissão ou erro na condução dos serviços
de sua responsabilidade;
t) responsabilizar-se por eventuais danos causados por culpa ou dolo de seus
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empregados ou prepostos, bem como obrigar-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais relacionadas com o
cumprimento do presente contrato;
u) responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou
direitos autorais relacionados com o objeto deste contrato;
v) distribuir e fiscalizar a (jivufgàção dós anÓnci6s'êJêque for incumbida;
x) assessorar o CGNTRATANTE'no ~e-ntido /de"bbter,;o"melhor rendimento
possível do pla~? dfpr6pága~da e pro,moção; j,; .:11(1;7 /'
w) manter acervoccomprobatono da totalidade dos servlços'prestados e das
peças pubiicítáriás produzidas dúrante o periodo de, no m'ínihíb':.5 (cinco)
anos ap6~)'êxtinção do contrat~; ~) \ •• ~ ~
y) transferir ao CONTRATANTE' os direitos patrimoniais dos trabalhqs de
criaçãà~reaiizados em decorrêhcia do contrato celebrado com a<ê~'r:nara
MUQicipal de C~razinho;. , . _! ,. . 1 ,...__ ....• 'J~
z) suspender os serviços de publlcldadee,propaganda contrat~dos duraQte-'o
período compreendido entre 2 de julho de 2016 até a realização das eleições
municipais, I
Parágrafo úníco. No início de cada ano, no momento dala~sinatura deste
contrato e sempre que houver alteração \ na tabela de preços, a
CONTRATADA deverá apresentar documento;contendo a tabela (ou a nova

lI- ._ r ,,_ , ••.•.., L ,/ • I

tabela, se for olcaso) de preços do' veiculo,de comunicação, a descrição dos
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como
de relat~rio de Checa~\m de veiculação, s~\houver. ." I _

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALlZAÇAO

A fiscalização do servi~~ontratado será exercidai~llcONT~ATANTE, por
meio do servidor, FabianO'Sarll.iago Pereira, ./', i I ~/ ,,,.~. / .

'" ~\CLAUSULA SE~ DAS ~ENALlDA~~S (C./
Sem prejuízo dás demais sanções preViS~a\Lei 9~'8,666, de 1993 e da
propositura de àção civil para ressarcir a Cámara'Municípal deCarazinho dos
prejuízos decorrentes da inàãirnpl~ncia contrattlal,:;tÍ proponente ficará sujeito
às seguintes penalidadi:!s: •.....~ -.--- /

~ --- "a) multa de 2% (dois pôr cento)'sobre.o.valor'da fatDrã)ou da nota fiscal da
respectiva prestação de'<sé~!ç~s;f'no\fas03e"atràSo ou negligência no
cumprimento das obrigações; ~-. --
b) multa de 3% (três por cento) sobre o montante não adimplido do contrato
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar com a Administração
pública pelo prazo de um ano, no caso de inexecução parcial do contrato;
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c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar com a Administração pública pelo
prazo de dois anos, no caso de inexecução total do contrato;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, a ser aplicada nos termos do art. 87"IV Lei no 8.666, de 1993.

",' .\"'. \ . /l/' "-"'...... '.- ..••.. ' ./:' .' . .." -..9 1° Para o cálc~lo,da'rnl,Jlta~menciohadá nas,fjlienas),b" e "c" o valor do
contrato equivale aOrr,on"tànte da verba orçamentária ClispófÍível indicada no S
3° da CLÁ~SUL~PFhMEIRA deste. contrato. . ,~~ ~

9 2° Pa;~~~feito da aplicação ~as sànçõ~s previstas nesta ~~s'Ula, fica
estabele:Gido o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos terrtlQ~do que
dispõE; o artigo 87 da Lei no 8.666, de 1993. " ~))

,~, "~CLÁUSULAJOITAVA~~\'RES-CISÃOI r..~

a) o contrato será rescindido de pleno direito nos casos previstos no Edital e
neste contrato de prestação de serviços. . I
b) a rescisão unilateral nos termos do.itemanterior ocorrerá conforme Artigo
78 e seus incisos da Lei no 8.666, de 1993, especialmente: I i

b.1) pelo não cumprimento de ciáusulas'>contratuais, especificações,
projetos ou prazos; \ ~>,.\} i i

b.2) pelo cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificações,
projetos e prazos; '. \ !

b.3) pela 'lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a
comprovar a impossibilidade da conclusão ao serviço oú do fornecimento, nos
prazos estipulados; \ \ .;' / :

b.4) pelo atraso injustificado no início do fornecimento; I
b.5) pela 'paralisação""'do fornecimento, sem justa c~usa e prévia

/. .'
comunicação ..ao CONTRATANTE; /,' .' '"

b.6) péla.subcontrataçãb,totàl.ou pa~cial do seu objeto; a assóciação da
CONTRATADA'com outrem, a cess?o óu transferência, total oú'parcial, bern
como a fusãó, ,cisão ou incorporação~ não ãdrhitidas no Edital e 'noéontrato;.•.•. __ . r..:.; •. .

b.7) pelo desatendimento das deterrntnaçoesjregulares,da autoridade
designada para ~compan'hãr~~alizar a sua,exeéução, assim como as de
seus superiores; "'-- ._. ---=---. /

b.8) pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do S 10 do Arti9<?67}~LeinO~6_6~,.de.1993~\<C)

b.9) pela decretaçã.o d.e}~I~cja; "\>. _.:~"" ••• .:Y
b. 10) pela dlssoluçao da sociedade;; __ '-J

b.11) pelas razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no
Processo Administrativo a que se refere o contrato;
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Processo administrativo n. 001/2016

b.12) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
c) A inexecução total ou parcial do contrato por culpa da CONTRATADA
enseja sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em Lei de
acordo com os artigos 77, 78 e 7,9da,Lei,no 8.666, de 1993.
d) Caso o CONTRATANTE não se \utilize, dâ,:,prerrogativa de rescindir o
contrato, a seu eX,~lu~iVÓcritério, "poderá;:su~pender!à/s~a execução e/ou
sustar o pagamento do valor dos produtos, ate que a 'CONTRATADA cumpra
integralmente a condição contratualinfrihgida. '" ~c1'/p

<":~'~)' CLÁUSUL{NONA - ~ VIGÊNCIA ;~~'~
/ ~~é/-I', ": ~

Op~esénte contrato terá vigência de 12' (doze) meses, a ini~ em
_/~/ com ~érmino etn _1_1 '. ' podendo ser prorrogit90' a
critério do Contratante e mediante anuência-dã-Contrataaã; por períodos
iguais e sucessivos, pelo prazo máximo de'ses$enta meses, I '{
~ 1 o Durante o período compreendido entre 2 de julho de 2016 até a
realização das eleições municipais,' 'estará suspensa a vigência deste
contrato. ' . i i

" I
, ' J

CLÁUSULA DÉCIMA:OA DOTÀÇAO ORÇAMÉNTÁRIA, ~ . , " " I
As despesas decorrentes da Contratação, no que respeita á administração
direta, correrão por 2or)ta das seguintes dotações orçamentárias:

\\ ";- '/ J
Órgão 01 - Câmara Municipal '
Unidade 01 - Câmara Muniçipal / / J
Projeto Atividade: 0103100.01.2002 Divulgação Oficial .
Dotação/EleriÍ. Desp.: 3,3.9:0.39.90.00.00.00 Sérv.-de Publicidade Legal

/ '" 3.3.9.0:39.92,OQ.-00.OO'serV. de Publicidade institucional
'-/ ~ .-Z / ( LJ

~ 10 Se o p-resente contrato for prorr:£ga~o,~ nos ",próximos exercicios a
CONTRATANTE consign~rá em seu orçarri'ento as,dotações,necessárias ao
atendimento dos 'pagam.entôs'prev,istos._~ /"'- -.::..._,. .

~ 20 A CONTRATANTE'se,reserva o direito de, a seu'critério, utilizar ou não a
totalidade da verba prevista.:::-- ,..- ---------- ~'l

. ~ .-'-~.."( ~ 77 - '\.: •.: ~-..: - .• ~
CLAUSULA DECIMA P'RIMEIR'A'-DOS DIREITOS AUTORAIS

a) A CONTRATADA por meio deste termo cede ao CONTRATANTE os
direitos patrimoniais relativos á totalidade das ideias (incluídos os respectivos
estudos, análises e planos) peças, campanhas e demais materiais de
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publicidade, abrangendo criação, textos, produção, direção de arte,
fotografias, trilha sonora original, arte-finalização e assemelhados,
concebidos, criados e produzidos em decorrência deste contrato.
b) O valor correspondente á cessão está incluso na remuneração definida
neste instrumento. • f" . ~ '.

c) O CONTRATANTE podérá, a seu tritério;-'Ulilizar os referidos direitos,
diretamente ou por_méÍo~de(tercéirós, 'com ou' sem;m0CIificações, durante ou
após o térmil1<? 'd!:",vigência deste ajuste, sem qü~qú'e~ pagamento á
CONTRAT~DA \<' _ . /." ,.""'"')., .. ~!Aj?, .
d) Qualquer'Temuneraçao relativa a cessao\ de direitos autorais/de terceiros
será considerada como incluida 'no custá da produção. .v~

",/' ~ \ ,-::,fl,"". I. Ç/,A.
" ',:;/ CLÁUSULA DÉCIMA'SEGUNDA J: DAS ALTERAÇÕES <r~.

Est~ contrato poderá ser altéra~o, nos casos ~'fevistás'pelo-cfisposto n~~go
65 da Lei no 8.666, de 1993, e suas alteraÇões'posteriores, sempre através de
Termo Aditivo, numerado em ordem crescente. I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA '-DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, .
, I I

O presente contrato vincula-se ás condições\do Edital, da' Concorrência
Pública nO001/2016 e á proposta'da CONTRATADA.' 'I

CLÁUSULA ~'~CIMA QUA~TA - D~'LEGISLAÇÃ~'API!ICÁVEL
\ \ ' . I

Aplica-se á execução'deste contrato, e aos 'casos omissos', a L~i nO12.232, de
2010, Lei no 8.666, de\\93 e a legislação aplicável absGontratos em geral.

..\ / " 1_
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA COMPATIBILlZAÇAO

. ,/ \-,'" /' / // ,'",
Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidadê'Gom as obrigaçÕes.por ela assumidas, todas as êonoições de
habilitação eq~álificação exigidas na licit~ / ;' .

\cLÁUSUL'ADÉCIMA SEXTA-:["-Ó'FORO

As partes elegem~FQrO ~ra~;;), co~endo o único e
competente para dirimir )S-"dúvidª~ d.ecorrenté~-db presente contrato,
renunciando a qualque"roútro';::por mais,privilegiado cju'ê'seja.

~ '<£' 7 .' "o "' '<.J.••..£(-"_ 6 ~ ~-

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as
cláusulas contratadas.
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Carazinho, xx de XXXX de XXXX

'14" " ;', .,n,.; ;' ;. (.' ", '. '",htb"~1 v~ c:: J:;
'>:" '/xxxxxxx~xxxx~xx// "Jí7Jl

" Presidente daCamara Municipal ",..f/
CPNTRATANTE ~.~, , '

') \ (/(/ '". . ~
'; \::.<::e.
í I ~

xxxxxxxxxxxx~xx ~.~
CONTRATADA' ~

.\
/

Testemunhas:

,
I
i

J

,
•

/ /
/

. ,

/

~
Visto Consultória Jurídíca.

Nome completo:
CPF:
Assinatura: /

. '"I <'\......-.,'
Nome completo:_~ "_" '_" ~~-L_

CPF:------------------~-----''---
Assinatura:

Concorrência n, 001/2016
47

Processo administrativo n, 001/2016

Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 543330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINH /RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs,gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/000 -52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs,gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE CIBAZINBO.RS

ANEXO VI

(firma reconhecida)--r--. . __ _"
•••. AI .~ --,,, -r:.'..... .lo.Z,..'.,,- ,0 r'"

~ --",,' "", -', ~
- .4 ..•..•. , __

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLi::NOATENDIMENTO AOS REQUISITOS
" '.. ,": I', .'. /''1 i:''''/" '"lo" . ,--DE '; f

,'~. \> ',j '<':I-I.t..ÊliLlTAç'AO ~,!Jfa/I
f\ '._~-" "/fI // I'J\\ A" . . ,/I/'

À /' (:::; , ~/ í n '\ ~ 'p~~ ~
CÂMA.R~.filUNICIPAL DE CARAZINHO' \ {, ~
Concbrrencla 001/2016 I ?'Â\

";)! 1 ~~

~o:' , ._(RaZãO] sOCi~í!£.da
Efnp~esa), estabe'Zci?a~a
______________________ (endereço
completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°, , neste
ato representada por I ,inscrito no
CPF sob o nO. '. Oi' , na) qualidade de
representante/sócio/procurador, no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no procês$o licitatório em pauta, sob as
penas da Lei, que cumpre plenamente aos'réquisitos de habilitação.

Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para
contratar com a Administração Pública. ,,' I

Por ser verdade àssina a presente ... ,. ' . I
. '- \ ' / . J' "

de / / de 2016.-----,

.~ /!./l(~
(Razão Sbciál da Empresa) '-.-/

(nome do responsável/procurador)
(cargodo responsáve/;prbéúra!Jor)

>-.-. -...... ~.-. ~

(n°. dó documento, de identidade)____ -:.. _ h _
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
TRABALHO DO MENORr, t ",- .•.•••
'" .,\ h .

C ". 001/2016"'~' <' " /-', . .lI li' ":\
oncorrencla ," "-. ''',. 'ê' '/' "" ". ~J~!J ('," 1~_-,'// .. 1/'8/!

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURlDlêA~<~' ,:> í ()\~. ~'~~
<:;;f.-:' DECLARACÃO .~~

/, .,,"::-/' ,I I .~:j
I ~- ,~

<" // ~ ------
',' , inscrito nolCNPJ ~o.

-. por intermédio de"seu representa~te legal, Sr(a)
portador(a) da Carteira de~ Identidade nO.

.\ e. do CPF nO.
____________ , DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acréscldo pela Lei no

.•.. / '. -- -
9.854, de 27 de out~bro de 1999,. que não,el')lprega menor ?,e d~zoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e/não emprega menor de dezesseis

\ ' I I

anos. '. \ j
\ ' I. , I7')""" ,mprogam\\ a pari;'d, qua;~R'a/:rndlr d, aprondl,

/
'_ \\_ ~~~ __ - de / .~ de 2016.

~5\ ~ ': ,/' /t).c-r"') /
2'--(r~esent_a~¥

---
(firma reconhecida)

,~ ~.'1:4')
\../, ,t1 ~ "'-/1 'JIf". 1f~. - I ..••.......,'~ .•..

(Observação: em caso afirmativo;-,8,ssj1]aJar,ilressalva acima).
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ANEXO VIII

de
.,-

/

,
J

j/
de 2016.
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ANEXO IX

de 2016.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
~..\ t ~ ••• ~ n

. ;/f',y.
.i' '... ; .• / , .•.•..~/

/.':\
'-.j
/'

." < \.
/. ~ "'.....

, .to • ~ ~ J" .

A .~ " J/'.

CÂMARA MUNICIPAl!OE CARAZINHO
Edital nO001!20,16, I' '\
Concorrêlícia'001!2016 '.'" \,,,/ .~. , .J:

/ '::;--",';.' '-I
,< .J. ,:

/ ,' ..I

Empresa),

f:O/JvulJl..~~4
;,.~'"

~~

(Razão Socia((/J da
estabelecida------ ~na

"'-. (endereço••completo), inscrita no CNPJ!CEI sob n°. , neste
ato representada por I inscrito no
CPF sob o nO. ~ , na qualidade de
representante/sócio/procurador, no üso/ de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para os fins de direito, que não fomos déclarados inidôneos para
licitar ou contratar com o Poder Público, emqua'lqúer de suas esferas.

Por ser a expressão da verd~de, firmamos o presente. I
, I,\ I
\:\\~ '-~~." de '/ ;.

I,"
/ """

(Razão'Spcia! da Enipresa) /1\
(nome do~reêP~sáVê!/procurador) /C)
(cargo do responsável/procurador) .•.....•...•...C )/

~
~(firma reconhecida):..?'--- --- ...-- - ---~

~ --'
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I I,

Processo administrativo n, 001/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA 001/2016: ) <'( •.';
.••... - - "' . .~.~- ; .•....•

•.. ~ ~ ~ 't", '/ •• ;' .•......•.~ ../, / .. ~ •..
~.- :~ -..."~/ .•• '/1 .....•...\ :>~.~ ;"/;/~//~..A

O/PODE::R' LEGISLATI~O' DO~M)UNICIPIO DE"CAR~ZINHO, de
acordo com~a, legislação vigente, torna público para conhééimento dos
interessaoos:que às 09 horas, do diá)s do mês de abril do lfrfó éfe)2016,
na sala de~feuniões da Câmara MUnicipalde Carazinho, sito na Av' J;!Óresda
Cunhà~nó.799, reunir-se-ão a Comissão Permanente de Licitações, dé'sfghada

I, • '\. A. •

pela'P.ortariano 90/2015, com a finalidade de receber propostas e documentos
"._ ,- -. _...- ... '~--.:l.._,' _" ~ -,- fI" ~

de'habilitação em atendimento ao Edital da Concorrência 001/2016, que.têm
como objeto a contratação de Agência de .propaganda para' prestação de
serviços de publicidade e propaganda para a Câmara Municipal:de Carazinho.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede da Câmara Municipal
localizada na Avenida Flores da Cunha;"n°. 799;,na Cidade de Carazinho/RS,
de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 11h30min; 'ou pelo site
www.camaracrz.rs.gov.br. Telefone para contato:)54) 3330-2322. LICITAÇÃO:
Concorrência 001/2016. Processe a'dministi'ativo'001/2016." i

, . .' l
, , I

~ /),'"ht.o ~.
! \ \ANSELMO BRITZKE /

/presidente d~à~:ara Municipa~d/carazlnho

. ", ,,/ /
'\ .....•.••• - •.,/, ;' . ./' .

~-~ ~.
~--.: .. :=--
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/

...••~

.,•.. /" .

~
/

I

I". ..~. •.

1
f

.. I

j\'-
\ "'\

\

1\
\ " t I'\\ C} /,/i

"
'\ I ;

/ '

/ \ ///
. "" ~ ~ ./~/ / /
'j V cJ:J .\ ~ ~/

AVISO ':-CONCORRENCIA00172016
"-..... ~:..::=~

.~ J~

Objeto: contratação de:'Agência'de Propaganda'para;[Jr~']tação de serviços de
Publicidade e Propagãnâa~parafa \8ãinárã ocMúhicipal de Carazinho.
Recebimento das propostas e documentos às õ9 horas, do dia 15 do mês de
abril do ano de 2016. Edital: http://www.camaracrz.rs.gov.br/. Informações:
(54) 3330-2322.19 de fevereiro de 2016. LICITAÇÃO: Concorrência 001/2016.
Processo administrativo 001/2016.
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