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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA 001/2015

CIBAZIIBD.RS

O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIObECARAZINHO, de acordo
com a legislação vigênte, torna público para conheclrhénto dos interessados,
que houve ~alterações no Edital 024/2015 da Concorrência '00112015, referentes
a meras~correções no texto nos itens 3,1, 3.2, 3.5 e 3,10.4 do Edifal e item 6 do
Anexo L(Bnefing). Desta forma,' restàmantida a data designada (OTde janeiro
de 2016 às 09horas) para reCebimento das propostas e documentos de
habilitação e julgamento. O Edital retificado e seus anexos poderão ser óbtidos
na sede da Câmara,Municipallocalizada na Avenida ,Flores da Cunha, n°. 799,
na Cidade de Carazinho/RS, de segunda à sexta-feira, das 8h30inin' às
11h30min; ou pelo site www.camaracrz.rs.gov.br. Telefone para contato: (54)
3330-2322. '

,
Carazinho, 16 de dezembro de 2015.

f::;1vn p VAA--
Paulino de Moura
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Presidente da Câmara Municipal de Carazinho
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Processo Administrativo na026/2015
Concorrência na001/2015

Edital na024/2015
TÉCNICA E PREÇO

CAIIAZIIIIIO. BS

~~~. . '-.../ ... n _
O PODER LEGISLATIVO 'DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, torna

público, que às 09;horàs; "do dia 07 do -mês 'é1ê'janeifó,do ano de 2016, a
,', . ..• ~. "'" ' ;"f i ,.' ,

Comissão Pennànente de Licitações, designada pela' Portínia no 40/2015,
reunir-se"á,na~alâ de reuniões dá-Câm'àraMunicipal de êáÍ'á'zinho, localizada

/ ' /.. ~, , ..•
na Av.,Flof~s da Cunha, nO.799, em Carazinho/RS, CEP 99500"000, com a
finalidádêéle receber propostàse documentos de habilitação em'~atel1dimento
ao ,itém'Ó1desta Concorrência; cujo processo e julgamento serãef/éâlizados

......••,_.h '. 1,,;- ".~.I

de,ac:ordo com os procedimentos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993; e suas alterações, Lei ,Federal no 12.232,vde,29.de,abril de 20tO;ê, no
,que couber à jLei complementar nO123~de14 de dezembro de 2006, e"demais
'regras deste edital.'" ~".l

O processamento e o julgamento da licitação serão conduzidos pela
Comissão Permanente de Licitações, que receberá os dbcumentos e as
propostas técnicas em sessão públiéél?O julgamento das propostas técnicas
será realizado por subcomissão técnfcà, constituidanos term'os do art. 10 da
Lei no 12.232/2010,,;', _ -'\... '~/ 'I I

,', ..•.• / / t

1 - O OBJETO DA L1Cí~AÇÃO ~' I; I

1 1 O b' \ \ I' . . . t/ / j dA' , d. o jeto da présente ICltaçãose conslttUl na con ratação e gencla e
propaganda p~ra pr~stação de serviços~dêpublicidade' e propaganda para a
Câmara Municipal de~caraZinhO' em c,onformidadê com esse edital e seus
anexos, a sabér: ~ /' /;' I

r ,/.",
Anexo I - Briefing; , / / /í''\
Arí'ex?11- Pontuação para.j~lgan,~nto,das p~opostastécnicas; ("( ,
Anexo 111- Pontuação para julgamento das propostas de preços; \.../
Anexo.,IV- Modelo de Propostade preços;h /,' ")
AnexoV - Mmuta do Contrato; "'-....J /
Anexo VI - Modelo,de declaração de pleno ..-âÍendimento aos requisitos de

habilitação; '" ~ ,_ "~ /
Anexo VII - Declaração de inexistência'âe irregularidade quanto ao trabalho do

menor; ""--- /"Anexo VIII - Declaração-para microempresa eempresá,de pequeno porte; e,
Anexo IX - Modelo dé déclaraÇãà~deidor1eidade. \~,J~".;.~.Ir.J/ .. ~; ':-, V --~

.•.LL....,_l"" .... -
1.2 Poderão ser incluidos dentre os serviços especializados de publicidade e
propaganda, as seguintes atividades complementares:

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;
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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.

•• .~... f.. 1 •.• ".

1.3 Não se incluem •.deiÍtre os' .serviços ,.(côntratados quaisquer outras
atividades não prevlstás ~'nÓ' prese'rite 'instrUrnénto'.'/em especial as de
assessoria de.imp$nsa: comunicação e relação públitas:'ou as que tenham
por fina:d~e};réâlização de eint~s ,festi\s. - ~J'/~
2 - CONellÇOES elE PARTICI~AÇAO \ t ~
2 1 ((p("\'d~ rt" d t I' 7t - .:, d d "~b:A\I:"'d' d

• cc, ° erao pa IClpar es a ICIaçao agencias e propagan a e pu ICI a e,
~!~s.9'as jurídi~~~,,~l:!..e!'te_nd~if' as condições deste edital., •p~
léj,. " , .-~
2;2É vedada a participação da pessoa jurídica: '~

•

a - declarada inidônea por ato do Poder Público;
b - sob proce~so de falência; {,)'" " '
c - impedida de licitar e contratar com"à Administraçãp Pública;
d - na forma de c2nsórcio; e, ~',-,,\. <;( \'. 1
e - que não possua atividade cOmpatível com o objeto da presente licitação.'\ --'/ ,; 1

. \ - • ' I ,

3 - APRESENTAÇAO E CONTEUelO elOS ENVELOPES
I \~ -1\.. .. //
, p\Posta técnica - el)\(e/op~s1)1;/ e 2

3.1 A propostà técnica\erá composta de 01 (Um)~lanO de comunicação
publicitária, pertinente à~informações expressas'no briefing (Anexo I), e de 01
(um) conjunto de informaçÕes'referentes ao pr6potÍente. .' ~

3 2N l( ""d . -""bl' 't"/ //f.t d / I,~J L"t t. o p anO e comunlcaçao pu' ICIana,Jlara e el o e.ava laça0, a ICIan e
deverá apreséntar uma campanha simuladã'ide\acordo' com à:briefing (Anexo
I), considerando um valor referencial equi\iâlente(aR$ 100.000,00 (cem mil
reais), com duràção da Cah,panha por 30 (trirJtâ}"dias: sendo composta dos
seguintes quesitos~conforme préVist6~noArrexo ~

3,2.1 - racf~básiCO,.sOb,a.forma .de(texto de no máximo 03
(três) páginas, que'-áPre$l!ltafá' 'url'\ ~di,!gríósticb"-das necessidades de
comunicação publicitária da câm'áfá: Muriicip'ã1 de Carazinho, a compreensão
do proponente 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 desafio e alcançar os resultados e metas de
comunicação desejadas pela Câmara Municipal de Carazinho;

~
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/

3.2.3 - ideia criativa, sob a forma de exemplos de peças
publicitárias, que corresponderão à resposta criativa do proponente aos
desafios e metas por ele explicitados na estratégia de comunicação
publicitária;

3.2.4 - estratégia de mídia e não mídia - constituída de:

a) apresentação em que a IiCitànteexplicitará éjustificará a estratégia e as
táticas recomendadas, em consonância com' a estratégia, de comunicação
publicitária por ela sugerida e em função da verba referencial indicada no item
3.2, sob a forma de textos, tabelas, gráficos e planilhas; " . /
b) simulaçãó de plano de distribúiçãoem que a licitante indicarâ~todas as
peças e owmaterial destinados a veiculação, exposição ou distribuição,sob a
forma de teXtos, tabelas, gráficos e planilhas.

. 3.2.4.1 Dessa simulação deverá constar resumo
gerálcom informações sobre, pelo menos: . - .

a) o período de distribuição das peças e ou material;
b) as quantidades de inserções das peças em veículos de comunicação e
divulgação; , '
c) os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em
veículos de comunicação e divulgação, separadamente por meios;
d) os valores (absôlutos e percentuais) alocados na produção e ou na
execução técnica de cada peça destinada a veiculos de comunicação e
divulgação;
e) as quantidades a serem produzidas de cada peça e ou material de não
mídia;, . .',
f) os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e
ou material de não midia; \ \. ,.
g) os valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição'de cada peça
e ou material de não mídia. ", '" .

" "" .•...•.
3.2.4.2 Nêssasimulação:

/' . ~, . f,'-- . /a) os preços das inserções em veículos de comunicação e divulgação devem
ser os de tabela cheia, vigentes na data de publicaçãó do Avisá de Licitação;
b) deve ser desconsiderado o repasse de parte do deséonto de agência
concedido pelos veiculosae comunicação e divulgação;nos termos do art. 11
da Lei nO4.680/1965; --', :. - :' ',i

c) devem ser desconside'rados os custos internás'e os honorários sobre todos
os serviços de fornecedores. . . .' •. - '. ~ ,

3.3 O conjunto de informações referentes ao proponente, para a avaliação da
capacidade de atendimento do proponente serão avaliados da seguinte forma:

3.3.1 - sistemática de atendimento, discríminando as obrigações a
serem cumpridas pelo setor de atendímento da licitante na execução do
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Contrato, incluídos os prazos máximos a serem cumpridos em condições
normais de trabalho para a criação da campanha, criação de peças avulsas,
produção de publicidade legal e elaboração de Plano de Mídia e Não Mídia;

3.3.2 - a discriminação das informações de comunicação que
colocará, regularmente, a disposição da Câmara Municipal de Carazinho, sem
ônus adicional, durante a execUçãodo Contrato; ,

, .
3.3.3 - relação nominal dos principais clientes...•atendidos pela
com a especificação do_período de atendimentó>de.cada um

.' ",.
~. /" ~ . 'J '"

" 3.3.4 - descrição da e~trutura de atendimento e serviços à:serem
disponibilizados para a execução do contrato administrativo de sérviços
publiçitários, pela proponente, tudo acompanhado dos respectivos contatos
telefônicos e eletrônicos. . -- i '/,

licitante,
deles;

3.3.5 - quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo
resumido (contendo, no mínimo, nome, formação e experiência), dos
profissionais que serão colocados à disposição da execução do contrato,
discriminando-se as áreas específicas é'quantidades mínimas, que deverão
contemplar, no mínimo:

3.3.5.1 quantificação e qualificação dos profissionais
da proponente que permanecerão disponíveis para a execução do contrato,
discriminados de acordo com os serviços de atendimento, planejamento,
criação, produção, mídia; administrativo e financeiro;

'\
3.3.5.2 estratégia para continuidade dos serviços de

atendimento, no caso de substituição do profissional responsável.., ~., '

/ ~ ~
3.3.6 - mínimo 02 atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s)

de direito público ou privado, que comprove(m) que a proponente executou ou
está executandá, a contento, serviços de' nàtiJreza publicitária,' similares ao
objeto da presente licitação, com indicaçâo'clarado cargo óu função da
pessoa que assina. o atestàdo, bem como da, identificação. do tomador dos
serviços (razão social, CNPJ e endereço da-sUasede). ,/

3.4 Será atribuída a pontuação máxima de 70 (setentá) pontos à proposta
técnica. " .' , .", .' - : ,"

3.5 A pontuação para a proposta técnica obedecerá ao disposto no Anexo 11
deste Edital.

\
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.
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3.7 A Proposta Técnica será apresentada em quatro envelopes distintos.

3.7.1 - O envelope no 1, fornecido pela Câmara Municipal de
Carazinho, conterá a via não identificada do plano de comunicação
publicitária, não podendo ter nenhuma identificação na parte externa, para
preservar até a abertura doenÍlelope no 2, o sigilo quànto à autoria.

. . .. -
/ h

3.7.2 - O plano de comunicação publicitária -via não 'identificada -
deverá ser redigido em língua portuguesa - salvo quanto a expressões
técnicas de'uso 'corrente -, com/clareza, sêm emendas ou ras'uras, e ser
elaborado' dá seguinte forma: , . "

a) em papel M, branco; /
b) com "espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da
borda; - -' -- •
c) sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes;
d) com textos justificados;
e) com espaçamento "simples" entre as linhas;
f) com texto em fonte "Arial", tamanho 12 pontos;
g) com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto
inferior direito da página; ,
h) em caderno único; '.
i) sem identificação da '.licitante.

\ 3. 7.2.1 - As especificações no subitem 3.7.2
aplicam-se, no que couber, ao /
quesito ideia criativa. ' ,

\ "'" .'
3.7.3 c O plano de comunicação publicitária - via não identificada -

." ••.•.. ..•.. .. .,
não poderá ter informação, marcà, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento
que identifiqüé sU,aautoria. "-" '. " '

,. ' .
3. 7.4 ~ Os exemplos de peças ní~ê!on~dos ná Ideia criativa, sem

nenhuma identificação de sua autoria, devem 'ter formatos compatíveis com
suas características e adequar-:'se ao tamanho do envélope nO/1.~ .--

/
/'

3.7.5 - O envelope nO1 deverá ser retirado junto a Secretaria da
Câmara Municipal de Carâzinho.

3.8 O envelope nO 2 conterá a' vià 'identificada do plano de comunicação
publicitária, expondo as seguintes informações:

Envelope nO 2
Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada
Nome empresarial e CNPJ da licitante
Concorrência nO001/2015
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Processo Administrativo nO026/2015

3.8.1 - O envelope nO2 será providenciado pela licitante e pode ser
constituído de embalagem adequada ás características de seu conteúdo,
desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até a sua abertura.

3.8.2 - O plano de êomunicação publiCitária - Via Identificada, sem
a Ideia Criativa, deverá 'constituir-se em uma cópia ,idêntica da via não
identificada, mas. com -a' identificação da licitante e ser 'assinado na última
página e rubricado nas demais, por. qúerTi detenha poderes de ,répresentação
da liCitante, na forma de seus atoséonstitutivos, devidamente idéntifiêado.

/ .', ) {- , ., /~ -~ . -~ '. ' ~. ,\ ~ ,-"
3.9 O envelope nO3 o Conjunto de Informações Referente ao Proponente, se
comporâha apresentação do seguinte: ' , '

.
Capacidade de átendimento

3.9.1 - A capacidade de atendimento, que será constituída de
textos, fotos e outros recursos, através dos quais a licitante apresentará:

3.9.1.1 - a ,qualificação e a quantificação dos
profissionais que poderão ser colocados'à disposição da Câmara Municipal de
Carazinho, para execução do contrato, discriminando-se as áreas de estudo e
planejamento, criação, produção gráfica, produção RTV, mídia e atendimento;

3.9.1.2 - as instalações e os recursos materiais que
estarão à disposição para a execução do contrato;, .., ' /

\ ' .."
\ 3.9.1.3 - a sistemática de atendimento e os prazos

que serão praticados em 'condições normais de trabalho, na criação de peças
avulsas e na elaboração de plano de mídia. .

, '," "'-.
Repertório /. "~~......, '

3.9.2 :- consiste na apresentação de um conjunto de. trabalhos,
concedidos e véiculados pela licitante, para ãnunciantes que não a Câmara
Municipal de Càrazinho, sob a forma depeças e respectivás memórias
técnicas, contendo"indicaçõessuCinta do .problériía que,ás mesmos se
propuseram a resolver.. " ,

,- 3.9.2. ,1- a licitante poderá ap'r~sentar até 02 (duas)
peças para cada um dos' meios élecomunicação - eletrônicos e impressos:
TV, rádio, revista, jornal e intern'ét.' ..

3.9.2.2 - cada peça deverá conter ficha técnica,
com indicação da licitante, título, data da produção, período de veiculação,
menção de pelo menos 02 (dois) veiculos que as divulgaram e a identificação
do AnunCiante, que deverá nela apor seu "de acordo".

Processoadministrativon, 026/2015 Concorrêncian. 001/2015
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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
CIIIUUIBO.BS

3.9.2.3 - as peças eletrônicas deverão ser
apresentadas em OVO ou CO, executáveis no sistema operacional Windows,
podendo ser fornecidas soltas.

3.9.2.4 - as peças gráficas poderão ser fornecidas
em papel A4 ou A3 dobrado, soltas, preservando-se a leitura das peças e
indicando-se suas dimensÕesoriginais. '. "

Relatos de Soluções de' problemas de Comunicação'
3.9.3 deverão ser apresentados até dois cases, relatândo, em no

máximo duás páginas cada, soluções bem-sucedidas de problemas de
comunicação propostas pela licitante e implementadas por anunciahtes...

- '-.....'. ' , "- ... '...-'

3.9.3.1 - Os relatos terão de ser formalmente
referendados pelos respectivos anunciantes e não podem referir-se a ações
de 'comunicação solicitadas e/ou aprovadas 'pela Câmara" Municipal. de'
Carazinho. i

3.9.3.2 - É permitida a inclusão de até 03 (três)
peças, independentemente da mídia de divulgação, do tipo ou característica
da peça, para cada relato, sendo que as peças eletrônicas deverão ser
fornecidas em OVOou CO e as peças gráficas, em'proporções que preservem
suas dimensões originais e sua leitura. .' . - -

3.10 O Envelope nO4 conterá a proposta de preços do licitante, devendo
observar o disposto no item 10 e alíneas, devidamente assinada e rubricada
em todas as suas páginas. . .

, ,
3.10.1 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da

licitante e não lhe assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser
firmado, nenhúma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou,qualquer. , '

outro pretexto. ,- '- '" "

3.10.2 Os preços propostos nãopoderão de maneira nenhuma
ultrapassar os limites estabelecidos no item "1O deste edital.

3.10.3 A licitante ofertará o percentual de desconto a ser concedida
a Contratante sobre os custos internos da agência, baseados na tabela de
preços do Sindicato das -Agências de Propaganda no' estado do Rio Grande
do Sul- SINAPRO/RS. ' . . - . _. - .,.

3.10.4 A proposta de preços deverá ser apresentada, conforme
Anexo IV - Modelo de Proposta, com a identificação da Licitante, redigida em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal da licitante.
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I:

3.10.5 Os critérios de julgamento estão estabelecidos no Capítulo 5
deste Edital.

Documentos de habilitação - envelope nO5

3.11 Para fins de habilitação os documentos serão apresentados apenas
pelos licitantes c1assificadosno.julgarTientofinal dás propostas nos termos do
inc. XI do art. 11 da Lei nO12.232, de 2010:: ,/ . /.

~ ,.-' "' " ...i /'". '

3.12 O envelope n~ 5 deverá conter os seguintes documentos: '0/' ,

'.' . / \ ' /,'
6:1,2~1- manifestação expressa de que não foi declar~dd'ini'dôneo

e de qúé'llão está impedido dê participar de licitações, firmàd~/pelo
representante legal da empresa; < • " ,, .~/

, . 3.12.2 c declaração que não emprega-trabálnadiJres'menores, nas'
condições previstas no inc. XXXIII do art. 70 da Constituição Federal.

Habilitação jurídica
3.12.3 - Ato constitutivoouo contrato social da sociedade,

regularmente registrado;
•. \. ". _ "L

3.12.4- decreto de autorização)levidamente arquivado, em se
tratando de empresa (lU sociedade estrangeira em funcionamento' no País;

, , \ I

Regularidade fiscal \ ,.
3.12.5 - Com'provante de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), com prazO de validade
em curso, com objeto social'compatível ao objeto desta licitação (Agência de
Publicidade e Propaganda é/ou'Marketing e/ou Empresa de Com'unicação);

o • '" ' •~ '~, . ,
3.12.6 - prova da situação fiscal"para com a Fazenda Federal,

mediante a apreséntação de certidão,cônjunta de débitos relatilíos.atributos
federais e à dívidá ativa da União, expedida-pelà'Receita Federal do Brasil;

" .•••.•••\ • ..1 / '
" /'

3.12.7 - prova da situação fiscal para "coin a Fazenda Estadual,
mediante a apresentàção de certidão de -tributos estaduais, expedida pela
Secretaria da Fazenda Estadual; //.-

'\ ."~. ~ '.-1
3.12.8 - prova dá. situação 'fiscal parã com à Fazenda Municipal,

mediante a apresentação de certidão de todos os'Tributos Municipais da sede
da licitante;

3.12.9 - prova da situação fiscal para com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
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3.12.10 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT).

Qualificação econômico-financeira
3.12.12 - Negativa de falências e concordatas emitida pelo Poder

Judiciário da sede da licitante, com data de emissão não superior a noventa
dias. . .

Qualificação técnica:.' ,', ""
3.12.13 c No mínimo, um,atestadode capacidade téénita,.fornecido

por pessoajuridica de direito público ou privàdo, atestando a 'quálidade dos
serviços óférecidos pela licitante, em átividade pertinente e compatível em
características com o objeto da presente licitação; , ;' '/\,> -/ " .-:",',, ,

" ~ 3.12.14 - No mínimo, um atestado, fornecido por veículo, de
comunicação, informando o fiel cumprimento, 'por pa'rte da licitante, dos '.
compromissos por ela assumidos em nome de seus clientes;

3.12.15 - Declaração de que a empresa dispõe, e manterá durante
toda a vigência do contrato os, departamentos indispensáveis ao
funcionamento de uma agência de publicidade e propaganda; .

3.12.16 - comprovação'de possuir em seu quadro funcional (sócio
ou funcionário devidamente contratado através de carteira de trabalho)
profissional da áreà de publicidade, marketing ou/e comunicação,
comprovando através i:J~cópia do respectivo diploma do mesmo.. ' ,, .

\ \ ~-
3.12.17 - certificado de qualificação técnica de funcionamento junto

ao Conselho Executivo dàs Normas Padrão - CENP.
,/ '\ "'-

4 - PROCEDIMENTOS o""",,,
/ .••~ "", .••.•.••.." '. 'A presente licitação observará os seguintes procedimentos:

":"\.~ ,..' "
4.1 A Comissão Permanente de Licitações'"'rêceberá,na hora e local marcados
neste edital, cinco envelópes fechados ,e. indevassáveis, contendo,
respectivamente: 'o'

Envelope nO1 - via não identificada do plano de comunicação publicitária e o
conjunto de informações referentes ao proporiénte, envelope a ser retirado
junto a Secretaria da Câmara MUnicipálde Carazi'nho;
Envelope nO2 - via identificada do plano de comunicação publicitária;
Envelope nO3 - conjunto de Informações Referente ao Proponente;
Envelope nO4 - proposta de preços; e,
Envelope nO 5 - documentos de habilitação (apresentação posterior,
conforme previsão em ata de prosseguimento do processo, nos termos do
item 7.1).
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4.2 Os documentos de quaisquer dos envelopes deverão ser apresentados
em uma via, e não deverão conter rasuras, emendas ou entrelinhas;

4.3 A documentação exigida para a habilitação poderá ser apresentada no
original, por qualquer processo de cópia autenticada ou, excepcionalmente,
por cópia a ser autenticada 'pela' Comissão 7Permanente de Licitação,
mediante a apresentaçãÓdo'documento 'original; até um dia anterior a data de

'. ~ ,'- ..•." _ _ .' J ._ ...•. ,-. •
entrega e abertura dos ,envelopes; nao serao aceitos âocumentos enviados
pelo processp/de.'faC",Símile (fax); / '\ - ;, /;/ /Í'/

4.4 Os dtc;ú~'entos que não contenham prazo de validade esp~C~dO no
próprio'~6rpvó,em lei ou neste edital, terão sua validade considera'dapôr 90
(novenià)tJias contados da data dé sua expedição,', "~:~

. .
" '/ •• ~ 1. ./)

4.S'Se a empresa licitante não estiver representada-nõ'ãtoda :abertura(dos
~ ". _'. I r

envelopes por sócio com poderes de decisão, poderá se fazer representar por
preposto, portando credencial ou procuração, com firma reconhecida e
acompanhada de cópia do ato constitutivo que identifique poderes para a
outorga, que lhe confira poderes para acordar, discordar, impugnar, requerer e
desistir de prazos recursais, O" ,

4.6 É facultada à comissão, em' qualquer'fase' da licitação a promoção de
diligência, destinada \a esclarecer ou completar a instrução ,do processo
conforme art. 43, 9 3°,da Lei nO8,666, de 1993,

'\ '

4.7 Uma vez entregues 'os envelopes, ficavedada a retificaçãO, inclusão ou, .. .
alteração de documentos ou propostas, .;

4 8 O 't t d 'b"~" - t" - / rt" - Id - d. s In egran es a su comlssao eCnlca nao,pa IClparao. a sessao e
recebimento,eábertura dos Em~êlo~escom as própostas técnicas~ ""

v...... ... ....••.••.• /( ~
4.9 Os envelopes padronizado~e fornecidos pela Câmara Municipal de
Carazinho com '8 via não identificada

c

do ':planode comunicação 'públicitária" e
do "conjunto de informaçpes referenteS"'ao',proponente" somente serão
recebidos pela Comissão Permanente de Licitações se não apresentarem
informação, marca, 'sinal, etiqueta ou qualquer outro elémento capaz de
identificar a licitante, Sendo constatado algum eleménto identificador, a
Comissão Permanente de Licitações receberá os envelopes, mantendo-os no
processo, porém a licitante será inabilitada de pleno; " •. "...
4.10 A Comissão Permanente de Licitações e/ou os licitantes presentes a
abertura dos envelopes sem identificação ficam proibidos de lançar
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 e do conjunto de informações referentes ao
proponente.
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Abertura do envelope na1
4.11 A Comissão Permanente de Licitações procederá à abertura do envelope
de na1 contendo a via não identificada do plano de comunicação publicitária;

4.11.1 - os documentos que. compõem o envelope na 1 serão
rubricados pelos presentese:pelos membros dá' Comissão Permanente de
Licitações; ., ,.,. ..' .i ,/ / ~~

'\"' ~,~ .~.' .,
4.1,1.2 ;.',os'documentos ql;le compõem o envelope;dé~na 1 serão

realocados. nos seus invólucros respectivos, 'e aguardarão a providência de
,.i/ ..•.."."'; • ..--.' - .,0.... .....

que trata o subltem 4.16 deste editai;,; .•. -
/ <S-::,/', ' /C

( '::~:A.11.~~será inabilitad~'e fi?ará im~edida de parti~ipar do re~i1te
do certame a licitante que desrespeitar o disposto no subltem 4.10 deste
Edital~ ,- _. - ?/ .,.

•... . ,
Do envelope na2, 3 e 4
4.12 Os envelopes na2, 3 e 4, ainda fechados, serão colocados em envelope
único, rubricado pelos licitantes presentes ~ pelos membros da Comissão, que
os manterá sob sua guarda e responsabilidade; ,

4.13 Da sessão que 'receber os envelopes deno'01 a na03, será lavrada ata
circunstanciada que' mencionará todos os licitantes devendo ser assinada
pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes..

A "I' " . d \ \ .d di'" ° 1 'na Ise tecmca o conteu o o enve open
4.14 Encerrada a reunião:os envelopes dé na 1, com seus conteúdos, serão
repassados à subcomissão 'técnica, mediante termo de recebimento assinado

.••. ~ i I

Por todos os seus membros, cabendo-lhe: '. ."". . ""
) I. /1 t .d~d I d '. - bl' 't' .a ana Isar e JU gar o con eu d' os.p anos- e comunlcaçao pu ICIana e o
conjunto de .informações referentes.ao':proponente, desclassificándo ,aquelas
que desatenderem à lei ou ao presente instrúmento convocatório;. -
b) elaborar planilhas com as pontuaçõesde' cada membro da subcomissão
para os quesitos de cada proposta e planilha totalizádora da pontuação de
quesitos e subquesitos; - / '
c) elaborar ata de julgamento das propostas e encaminhá-Ia, juntamente com
as planilhas, os envelopes de'n01 com seus conteúdos e a justificativa escrita
das razões que fundamentaram as pontuações em cadá caso, à Comissão
Permanente de Licitações. - .

4.14.1 - A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética
da pontuação de cada membro da subcomissão técnica.

4.14.2 - A subcomissão técnica reavaliará a pontuação atribuída a
um quesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for

~
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, '

superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito, com o fim
de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com
os critérios objetivos postos no instrumento convocatório.

4.14.3 - No caso do subitem 4.14.2, persistindo a diferença de
pontuação prevista após a reavaliação, do quesito, os membros da
subcomissão técnica, autores 'das pontuações' 'consideradas destoantes,
deverão registrar em 'atá as ,ratões "'quê os'levaram a)Rianter a pontuação
atribuída ao quesito réâvafiado, que será assinada por tocfós'Os.membros da
sUbcomissã~~p~'ssarâ a compor ~protesso.~a licitação. - ...'//,1

4:i4':4 - Se houver des<Úassifiêàçãode alguma propost~~n;ca por
descumprime'nto de disposições do instrumento convocatório, ainClà~~ssim
será atribúída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhá's:que
ficar1Íóàcondicionadas em invól~cro fechado' e rubricado no fecho pelos
me[h9rós da súbcomissão -técnica, até" que expirem osprazos p~ra'
interpôsição de r~cursos relativos a essa fase da licitação. 1 -

4.14.5 - Se a subcomissão técnica verificar a eLstência de
informação, marca, sinal, etiqueta ou qua-Iqueroutro elemento que identifique
a autoria da proposta técnica em momento anterior à abertura' do envelope nO
1 e que não tenha" sido constata~.o antes"pel~ ':Comissão Permanente de
Licitações e/ou pelos\licitantes que.a rubriéaram, deverá registrar o fato em
ata, a fim de que a Comissão Perma'nentede Licitações adote as 'providências
do item 4.10. \\ '. ;

, \ \" I
Abertura do envelope nO,2'~; / . ;
4.15 Aberta a sessão a que alude o subitem anterior, a Comissão'Permanente
de Licitações adotará o seguif)te roteiro: / ,

a) se for o casO;di~Ulgar as~ê~lassificações prelÍista~ pelo sub:te'rn4.15.5;
b) abrir o envêlope de nO2; ~ ~ .'~' .,.-., ""
c) cotejar a ~via~não identificada (envelo~e--:-no1) coma via identificada
(envelope nO2)fdos planos de comunicação publicitária e dos conjuntos de
informações referentes aos proponentes parna Idehtificação de suas autorias;
d) elaborar planilhàgeral cc:irit.as pontuações.atribúídas pelá subcomissão
técnica às propostas técnicas, constituidasdos quesitos. estabelecidos pelo
Anexo 111 deste edital; .~ . /' /'
e) proclamar o resultadó de-julgamento geral das .própostas técnicas e a
ordem decrescente de', clãssificação,- ..divulgandô-se as propostas
desclassificadas com base riós" critérios estabelecidos no instrumento
convocatório.

4.16 Do prosseguimento da sessão de que trata o subitem 4.15, será lavrada
ata circunstanciada que mencionará todos os licitantes e demais ocorrências
que interessarem ao julgamento da licitação, devendo a ata ser assinada
pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes.
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Recurso proposta técnica
4.17 O prazo para interposição de recursos quanto ao julgamento das
propostas técnicas será de cinco dias úteis, contados da notificação do
resultado.

... !\ .---'a,.... _
. ~.17;1 .- Alérr.,:Af~::Z~triby}ç~,e3iP~~yi~tai?1n~ subitem 4.15, à

subcomlssao tecnlca.caoera'.'manlfestar-seem caso,de eventuais recursos de
licitantes relativo~\ aoj~lgamÉmto das propostas técnic:rt~'~é' solicitado pela
Comissão P~f,:~é-'lté de Licitaçõi'~ :wrI'~

1(17:2 - Ten~~ havide.. renânci~ ~xpressa da inter~~~ de
recursoflo,p~r~todosos Iicltantes'lo procedlm~nto terá prossegulme:n.to.\.na
mesma.sessao. L vy'v ~)c -"7

t:~11 4 173' W t'-"'-' 'do, ot o o~~t-ao~'''d . I 11(JI .. o~ ao enuo SI o Interpos o recurso ou en o SI o JU gaÍJ()s~
os recursos interpostos, será realizado ci pros~êguimento da sessão par~ho
qual serão convocados todos os licitantes: - I

I I_~

5; CRITÉRIOS QE JULGAMENTO E CI!.ASSIFICAÇÃO DAS P1ROPOSTAS
TECNICAS E DE:PREÇOS W '\ J
5 1 N . I tI d'" J'-. . d tA...Ú... d /'. .. o JU gamen o as propostas sera a o a",o o cnteno- e' tecnlca e preço,
desde que atendi~as 'às especificações do edital; // li I
5.2 A licitação s~rá p~~essada e julgada p~la Comissão de Licitações, com
exceção do julgkmento \das propostas t~chicas/ que.(sérá realizado por

~~b;;;;~"Otê]" ,"\~"."ôa dOJe,.)~/", t 11daLei
5.3 As propostas apresentadas de.acordo com as especificações e'exigências
deste editaltSerão classificadàs"Pela ordem/decrescente d~s notlls finais,
respeitado o.cdt€rio de aceitabilidade,:SeíÍdo,déclarada v~ntedd'râ..9dicitante
que obtiver a 'máÍor pontuação resultante,dâSôma entre/á Notâ'-da Proposta
Técnica (NT), e ~.Nota darRroposta de preços..t(NP)'fatribuindo-s'ea seguinte
fórmula: NT (Nota àa Propõsta:,-Téc!:1Íca)+NPjNota:'dáPropost~de preços) =
NF (Nota Final). ~ ~ ~ /

5.4 Todas as notas constantes 'tanto,oa,Propo,sta-Técnieã;quanto na Proposta
de Preços, obedecerão illfefrtia'ló"déOx5:(meio},p'onto:\,-y

, "'-' ..•.4:..•.ul't\ l"~
5.5 Dentre as licitantes classificadas, será considerada primeira classificada a
licitante que obtiver a maior nota final (NF).

5.6 A Nota da Proposta Técnica (NT), e a Nota da Proposta de preços (NP),
será atribuída pelo somatório de pontos auferidos pelos licitantes em cada um
dos pontos de avaliação.
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5.7 A classificação das Propostas de Preço observará a ordem crescente dos
percentuais apresentados, sendo considerada como a de menor preço aquela
que apresentar maior percentual de desconto sobre os custos internos da
agência.

". .\ ~ ~....
5.8 Em caso de empate rlél~n6tàfina!'(Nota Téç:nica:'Final + Nota de Preços
~inal), s.erá conside~~~:tgry"o'classificada' e.m'~rimeiro ;IH,gar a Licitante que
tiver obtido a maior pontuaçao na Proposta Tecnlca. (/J// Jl /l

/.~ ~v £- -~. ""4£,,
5.9 Ocorrepddempate, após a lutilização da regra estabele'c~d~-7n() item
anterior, a<c1à$$ificação se fará por sortéio, em' ato público, para cr:<{uar:todas
as Ii.Ci.!~ri~es' cujas propostas ;.....foram con~ideradas empatad~s~e,\ão
convoGadas. I ?"~//

., " I L " ,,)
5.10,b"efcorridos 30 (ti"irita) niinut&s da hora marcada;-"sem 'qüé'.compare~tm.
todos'os convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências. \~. '. i
5.11 O prazo de. validade das propostas será declarado pela licitante, não
podendo ser inferior a 60 (sessent<[l)?diàs, ~ontado da data de sua
apresentação. '--' I

.(,? "-"
6 - CRITÉRIOS DE ACEITABILlDADE {\, ",' !,

; \\ ,.~, ,

6.1 Será desclassificada: . Ii
1 l' \ \ - t J 'd . .•. d t Ed't I6.. ..,.a proposta que nao a en er asexlgenclas es e I a e

••• .~' •••., / ,.' I

seus anexos ou deixa'r de prestar informações complementares quando

solicitadas; \ \~ .' // j' L
6.1.2~a Proposta'-Técnica que'não atingir a pontuação mínima de

50 (CinqUent~o\ntos. ~ /// // (O
6.2 Na hipótes€" de todos os licitantes:"'Serem\ inabilit'ados ou todas as
propostas descl~ssificadas"poderá, após Õ"tn:lnSCUrSb do prazó recursal ou
mediante renúncia"a este, sêrjixado aos licitanteitõ prazo",de 8 (oito) dias
úteis para apresentàção de nõva'.::aoGu"merltaçâo ou de "outras propostas

"'escoimadas das causas referidas neste item.

7 - A ENTREGA DOS ô~éUJiiiENTOS-HABILlTAÇÃS''':J
"- .•..J~:...IL...•..•..I. ~ [:..'V'

7.1 Ultrapassada a fase recursal ou tendo havido renúncia expressa a esse
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 - envelope nO5 -
no prazo de cinco dias úteis, através de ata de prosseguimento de processo.
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7.2 No prosseguimento da sessão, a Comissão Permanente de Licitações
examinará os documentos exigidos por este edital, decidindo acerca da
habilitação ou inabilitação dos licitantes.

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.,.. , . . /J" .. ,', t;-,
Dahabilitaçãocon~,iS~~~~a..~D. .'..-.. w "~"';;;;;: /J h

7.4 Havendo alguma.':restnçao na comprovaçao da regulan<jade fiscal de
microempresa ou\~nípresa de peq~eno-porte beneficiada~P'élá;J!éi,n011.488,
de 15 de jtfnh'o':de 2007, a habilitação ficara condicionada a/regularização
posterior.<s:'4'V _ . O " v(//>~

/'-~, '-/'" 'C-' ./>«(,,".;. . L 0~
7.5 Declarada vencedora do certélme,microempresa ou empresa de peqlJ.eno
port(terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado pOf,i9lJal
período: para a regularização -da"documentação';-Pã-gamentó'OU' parcelam~r:íto.
do'débito, e emissão de eventuais certidões'negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa., .. I'
7.6 A dilação do prazo por mais ci,nso dias, úteis fica condicionada à
solicitação da licitante por escrito e~mediante justificativa aceita pela
Administração. (),'

'.\ ::.,1"' •. ) ,,\/ .' .••.' I
7.7 A não regulariz~ção da docurnentaçãô, no pra:z:ofixa~o no item 7.5,
implicará na inabilitação do licitante. i I

8 - DAS CONDIÇÕES\~ PRESTAÇÃO DÓS SERVlçoã;iI
. \ \ '--. / .

8.1 O desenvolvimento da execução contratual dev.er{,6bedecer ao disposto
nos Anexos I /v,deste edital~ / /1 ~

9 - DOS PRÁZ~~ ~ ~_ /'<.' / / (~
'j ~ ~ / '--/

São previstos os.•..seguintes prazos: <-O ..,,( )
9.1 A licitante vàedora ferá;prazo de dez dias 'útéis, contados a partir da
convocação, para assini3ro termodecontratC5;.••.....•.../

9.2 O contrato para eX~dos,serviços objeto deste"I;dital terá a duração
••• -, Jt-"_. - - '.- .. -..... '''', .• , y

de doze meses, contados .á;partirt,do;dia-da-suaassinatura;
, - "OJ-_ L.- . ",'I -- "j•...~'" .....

9.3 O prazo de execução do contrato poderá ser prorrogado, a critério do
Contratante e mediante anuência da Contratada, por períodos iguais e
sucessivos, pelo prazo máximo de sessenta meses;

10 - DO PAGAMENTO
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10.1 Fica estipulado como remuneração do licitante vencedor os seguinte
valores:

a) para os serviços que serão executados pelo pessoal e/ou com recursos
próprios da Agência (custos internos, sem envolvimento de terceiros, criação
de material interno da Administração, ,bemcol)1o materiais afins) os valores
fixos estipulados na tabela. referencial' doSirídicáto'das Agências no Estado
do Río Grande do ~u~(~,I~.APRORS) d'êscritos/nôAneXP..F, aplicando-se o
desconto propostl),pelp)icitante vencedor; e, !/'YiI;J J7 .
b) honorários de 20%'(vinte por cento);-incidente sobre os custós1Je,produção
realizada p6f-:'terceiros ou custo/ efetivo aos serviços e/of'suprimentos
contratad~s(d&orrente de estudos ou cHàçãoihtelectual da Iicita~tê.f' ~«-~v I! "~.
10.2 ,oyàlor estimativo para estalcontratação ~nual é de R$ 5.000,OO~co
mil reais), considerando o pequéno lapso faltando para o término do~ariõ.
Sendb que a estimafíva"orçam'entária,conforme 'a'LDO,-par"i:1'oanode 201E(é'
de'R$~190,OOO,OO(cento e noventa mil reais)",,- . \~.

11 - DOS RECURSOS
-I\.... ." .....

11.1 Dos atos praticados pela Comis'sã~ Permânente de Licitação neste
procedimento licitatório cabem os recursos previstos art"1 09.da Lei nO8.666,
de 1993. :.~ '\' ';- -: '7 '.-.' . I.'

' •••.-••1 ',.-..' ,r
'I / /1

12 - DAS PENALIDADES .' i ~

12.1 Sem prejuízo da~)emais sanções pré'vistas nelLei~j 8.666, de 1993 e
da propositura de ação 'civil para ressarcir â'Câmára M'un'icipalde Carazinho
dos prejuízos deçorrentes aa inadimplência.contratu'al,! o proponente ficará
sujeito às seguintes penalidades.:. / / / '",

/ "."" / /. .".12.1-:1- multa de 2%'(dois.por cento) sobre o valor'dafatUra ou da
nota fiscal da) respectiva prestação..••.de ...•.serviços, no caso de ~traso ou
negligência no cómprimento das ObrigaçÕe~ / 2"

12.1.2"\.I)1Ulta 'âê:-.::3%Jtrêspor GElnt9)~Obre 9 montante não
adimplido do contrato'cumulada c6m:-à~pena.de'suspensãodo direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de um ano, no caso de
inexecução parcial do córltrato; ~:,

'- /{ Si ~.77. ~ ~-,".•..~ •• ;..
12.1.3 - multa de 5%t(ciriCOpor.ceiító) sobre o valor do contrato

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de dois anos, no caso de inexecução total do
contrato;
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12.1.4 . declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administração Pública, a ser aplicada nos termos do art. 87, IV da Lei de
Licitações.

12.2 Para o cálculo da multa mencionada nas alienas "b" e "c" será considera
o valor do projeto inadimplido pela licitante vencedora.

13 - DA RESCISÃO C,ONTR:À~U~L.i;"~'i~.'. f C:'~Á/l
\' ••••.•'j. ','>'l ,I, . ;7'" ,n":'\x~ .. __ ". ~"J.....- / IJ ,".

13.1 O contr~to sera rescindido d7"pteno-.dlrelto nos casos.prevlstos neste
Edital e n~cbntrato de prestação de serviço; \ v$;'_

'!:1/J" l () , ?f"t
13.2 A.rescisão unilateral nos termos do item imterior ocorrerá confólmê,Art.
78 e seus-incisos da Lei nO8.666, .de1993 especialmente: "?{»

., ", j' - '

I ';> j 13.2.1' "Péloriãô --'cumprimento l'de-cláu-sulas contra~~:irs;"
espeCificações,projetos ou prazos; '", O{

13.2,2 pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos; ./1.. "., ( "~, '- I

13.2.3, - pela lentidão do seu cumprimento"" levando a Câmara
Municipal de Carazlnho a comprôvar a 'impossibilidade da conclusão do
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipúlados; / j l

13 2 4 '1\ \ t .. t'fi d . .. d'f / /. t. . . pe o a raso InJusI Ica o no IniCIO o orneclmen o;
\\ \.-.'? ,"fi I

13.2.5 - pela paralisação do fornecimento, semjusta causa e prévia
comunicação à c~mara MUhicipalde Carazi~lÍo; / / )

~ \"'.. " I / /. d' ...•.. b'
13.2:6 . pela subc.ontr~tação tota/ou ,parcial o seu"o jeto, a

asso.ciação,êÍo,'c,ontratad.ocO.rT1.,o.,.utrep;,~cess~o o~ trans!~~ê~c)a,\tot~1ou
parcial, bem,como a fusao, clsao oU.lncorporaçao, nao admltldas-!2.0editai e

no contrato; <: <:(::) / ';
13,2. 7~pelo ~atel)dimento d~determinações regulares da

autoridade designadil'para acompanhar:e:fiscãili:ar a sua'execução, assim
como as de seus superiores;

I!'> 'O'"
13.2.8 - pelo•...c6mêtimento.reiterad().de fâltà~ na sua execução,

- "" .~' /,' . ~I .._,',' ~', ,-

anotadas na forma do S 1° do art. 67.da Lei"ho8.666, de 1993;

13.2.9. pela decretação de falência;

CAIlAZIIIBD.BS

13.2.10. pela dissolução da sociedade;
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13.2.11 - por 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;

13.2.12 - pela ocorrência de-caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da' execuçãõdocontrato;

13 3 A
. - d .-e. ~"t~;t"~.; ':-"'1 o;, 'I' ~ "t J ~'-I/j c(;/'7 '" M .. I d

. . resclsao~\ 0xson ra o, . u.n1atera men e pe ~ an:!ara/ /unlclpa e
Carazlnho, acarretara, sem prejulzo,de'õutras previstas na'Leyn/,;8.666, de
1993 e dé(!caráter civil ouêrÍminal, se necessárias, ás~s~eguintes
consequên'éiàs: : O \ .~/r;:

!~/ / i ~~

/~13.3.1 - Assunção imediata do objeto do contrato, por ato ~tio
da CârjJara Municipal de Car~zinho, mediante a lavratura de termo
circ~ns,tánciado; . .. .~, I <:{...>

13.3.2 . Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos
causados a Autarquia; e

". "-
.••••. / .•••..••••..

13.3.3 - Perda da garantia contratual.
('7

14 - DOS DIREITOS 'i:; OBRIGAÇÕÊS (,)i\ c. ~~ ,;
14.1 Dos Direitos \'\ /

~ . n li
14.1.1 c Constituem direitos do CONTRATANTE:/ 1\\ --" / 1/
14.1.2" receber o objeto deste contrato nas condições'avençadas e

proceder à fiscalização e gerenciamento do contrato'nos prazos pactuados;
/. "" '" / ../ // .,

14:1:,3 - rejeitar, no,todo ou em parte os serViços> que não
evidenciarem ,a' possibilidade de álca;)çarem. os objetivosprop.óstqs' com a

campanha. \ "-'- <=t:> /.
14.2 Constituem direitos da CONT~~DA:

14.2.1 - o ~sso as inform~ções necessárias a elaboração dos
servi.ços, mantendo, qua~â<?tfàro.caso, _o.sigilo. deter~íBdo pela autoridade
administrativa' r .:.1 A Z _.~,...~,,-,....~, \f ,......"'-"

•• ••• ••• oi. ~ •••.

14.2.2 - receber os valores e na forma ajustados no instrumento do
contrato;

14.2.3 - incorporar ao seu currículo os trabalhos executados por
força do contrato firmado com a Câmara Municipal de Carazinho.
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14.3 Das Obrigações

14.3.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

14.3.1.1 - efetuar o pagamento ajustado, desde que devidamente
cumpridas as obrigações atestadas pelo Gestor.do Contrato;

/.> '",::.~. _.;.'\,,: .,,/l(. ''\
14.3.1.2 -,proporcionar à CONTRATADA as con'dições necessárias

ao cumprimento de suã~oôrlgação; !<~!;l/'
\\/'v ~.'. II;:.:/. v' / ~ "/ /'''''

14.3.1.3 - fiscalizar a prestação dos serviços; :}/J
(4'0 .' C \ ti; '"

/ <141.1.4 - fornecer à CONTRATADÀ as informações nete;S"arias
ao integtaLcumprimento do contrató; I -?(}):,' l 1 't _ ,. -')

14.4 C~~stituem õbrigáçoes da CONTRATADA: L__ .___ ~~

"< I "" I 'i, .,
14.4.1 - prestar os serviços objeto deste contrato, de acordo com

suas especificações e as do edital de liCit~ÇãO~ I
.••••. / '...

14.4.2 - obter as melhores condições nas negociações efetuadas
com veiculos de comunicação e fornecedores, ,é\transferir integralmente ao
CONTRATANTE as bonificações, ré~plicaçõês eôutras vantagens, à exceção
dos frutos resultanteS dos planos de incéntivo concedidos por veiculo de
divulgação; '", \ ' .i I

\\ . J .
14.4.3 ~conduzir a escolha dos ~iGulos de comunicação de acordo

com pesquisas e dados Jécnicos, de modo' a nuncasoorepor, rem hipótese
alguma, seu interesse em\planos de incentivo acfs ,da CONTRATANTE,
preterindo veiculos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que
ofereçam; / "" ~ / /. / . '"

I "" "" ~ ./ / ,a \
14.4.4' - comunicar à'CONTRATANTE o agendamento das

negociações reféridas na alínea anterior,'Põssibilitando' a pa'rticipação de
representante pOI\ela indicad~ '-1JA /

"" ~--, .~

14.4.5 - entregar, mensalmente,-junto com"..a nota fiscal dos
serviços, um relatório das'despesas de produção e veiculação autorizadas no
mês anterior, bem com6Ijas'ativjdad~s_desenvolvidas,ê peças produzidas,
em CD/DVD' .....,~ ..''';; .•Z _.,'~~."'""'.. \~~J

, .-."' . "" - '-./.•• .....;,...ao" .•.. -
14.4.6 - manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.4.7 - assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais
decorrentes da execução do presente contrato;
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14.4.8 - permitir a fiscalização da execução dos serviços pelo
CONTRATANTE;

14.4.9 - não subcontratar outra agência de publicidade e
propaganda para a execução dos serviços.e compromissos avençados;

.•.•• .-:'_ ':). .. i. 1/ / ..~/_')':' .....~ -> - '.-- \ I: .. i// ,,".........••

. 14.4.10 -<l?~~r~t ,como limà' "ôrganização }~'q,rnpletae fornecer
serviços de e~~a~~;.~~lIdade; /'" ..~ .•",:Zl£r~/J

14.'4.11 - centralizar o c<:>mandodos'serviços objeto déste'âjuste no
Município{)ONTRATANTE; - O '\ '~'r~

~. ,~~. ~

/~14.4.12 - registrar, ei Relatórios', de Atendimento, tod~as
reuniões e comunicações de serviço entre CONTRATANTE e CONTRATAOA,
corrfo~objetivo de'tôrnãr fransparentes oSentendimentos'fiavidos e tam~ém'
para~~que ambas as partes tomem as"-.pr'ovidências necessárias '-ao
desenvolvimento ~e suas tarefas e resPon~a~i1ida'des; I

14.4.1~ - abster-se de divulgar'.infórmações acercadeste contrato,
envolvendo o CONTRATANTE, a não s~ermediante- sua prévià e expressa
autorização; . ~7 ", Il\ j\,j"'-. '..-.J I.

\\ ";....-..; l-.~ 11
14.4.14 - prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos

noticiados que a envolvam, independentemente de solicitaçãó; j
: \ \ J~' I!

14.4.15 - cumprir todas as leis' e. posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes Ehêl1Ponsabilizar-se~portodos os prejuízos a que tiver
dado causa; . \ ~ . / //} I

14.4:16 - cump~'a legislação trabálhist~ com rel~'ÇãOa seus
funcionários! assim como apresentar, ql}ando .sálicitado, comprovação de
pagamento dE;lencargose obrigaç6esJràbalhistás, previde~cíárias é.!iscais;

14 41<7 . I '~d" d t' d/')t t.. ,- assumir, com exc USIVIa e,~ o. os os Impos os e axas
que forem devidos'em decorrência_do objeto dest~.'éontrat9( bem como as
contribuições devidas"à,Previdência~S(jGiãr,~ãr9ostrabaltíistas, prêmios de
seguro e de acidentes'de~ trabalho e outras despesas que se fizerem
necessárias ao cumprim~t<i:.dp"objetlJ.pactl1ado;--- ~\J

14.4.18 - mante:'P~"..?;~s~r;~cMo;e"contratados, irrestrito e
total sigilo sobre quaisquer dados fornecidos pelo CONTRATANTE;

14.4.19 - responder, perante o CONTRATANTE e terceiros, por
eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora, omissão ou erro na
condução dos serviços de sua responsabilidade;
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14.4.20 - responsabilizar-se por eventuais danos causados por
culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos, bem como obrigar-se por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais relacionadas com
o cumprimento do presente contrato;

14.4.21 - responder por qualquer ação judicial movida por terceiros
com base na legislação de prot~ção! à,.propriedade intelectual, direitos de
propriedade ou direitos autqrais.relacionados com"'o'objeto deste contrato;

l. ~ .~..~ '('- =:> _ ~~/ \.... ..: •./ . _ . /" .•

14.4.22 -1:strib'úi; ~fiscalizar a diVUlgaç~;d6g{r;úncios de que for

incumbida;, <~:,\'.:;.{->v- /' .\ w ~/(..t;>_
11,1.4.23 - assessorar o CONTRATANTE no sentido ~~obter o

melhor/,fendimento possível do plaljb de propaganda e promoção; ""'~fi
,.""/ /' </~,
.(:~ . ~
'0--<' 14.4.24 - manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços

pre~t~dos e das' peças - pu5Ticitarias prod~zidas -dürante--o ~pêríodo de?/no
mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato; ! \(

14.4.25 - transferir ao CONTRATANTE os direitos patrimoniais dos
trabalhos realizados em decorrência do-contrato celebrado com a Câmara
Municipal de Car~zinho;:~( ",,,, I

...1"-;- ,
'- ., ,", \.

16 - DA DISTRIBUIÇAO DOS RECURSOSORÇÂMENTARIOS

\

~...... '..-..' / f I
\/ . j

16.1 A previsão órçatnentária para a execução dos ser;"iços tontratados, até o
final do ano de 2015, será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)', é no 'ano seguinte,

. ~ ,'\ . ~ i •

pelo período de12 (doze) meses será de R$;190.000,00 (cento e noventa mil
, ~ .~_~. / ,. I

reais), segundo' ,a previsão, da LDO (Sali,entando jue ainda não houve a

aprovação da L~~). \~ .' / / I ..
16.2 As despesas decorre_nte~ da Contratação, no que"respeita a
administraçãõdireta, correrão à'conta das seguintes dotações orçamentárias:

'.J ' ~ ••. // /' (U
Órgão 01 - CâriÍara Municipal ~..... /)
Unidade 01.- cã~ara Municipal . ~j6
Projeto Atividade: 01031 0001;2Q02 DlvulgaçaQ...Oflclal
Dotação/Elem. Desp>3,}.9.0.391lCfOO.00,OOéSerV: de PubliCidade Legal

3.3:9.0.39.92.00.00.00 Servo dePLiblicidade Institucional
~ .r'

16..3 A _Câmara Munici~âI1i\~?,\a)i'lA~Je~~(Vf pa~~cf.si o direito da não-
utlllzaçao da integralidade dos recursdsorçamentanos Indicados no Item 16.1,
mediante ato fundamentado pela autoridade superior.

•
•

17 - DAS COMISSÕES

17.1 A licitação, objeto do presente edital, será processada e julgada pela
Comissão de Licitação e pela Subcomissão Técnica, composta pelos

~
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membros que foram sorteados para execução da análise e julgamento das
Propostas Técnicas.

•
•

17.2 A Subcomissão Técnica será formada por 03 (três) membros escolhidos
através de sorteio, dentre os nomes constantes de relação publicada na
imprensa oficial. O sorteio se ~ar~ porimeio,des~ssão pública, observados o
local, dia e hora designados ,nó-Editaldedivulgação:da mencionada relação.~~. ~.~rt~\:~<:. ~j ~'., ~_I ~~~ • .;' ./ ~~) /;/:,

. 17.2.1,\\O \~ôrteio será pro:ess~do. de'lTlo •..d?"}1, garantir o
preenchlmento,dasNagas na Subcomlssao•.TecnJca,entre os,nome,s de uma
relação qLJé<terá,/ no mínimo, /6 triplo do número de iíÍfMiãn!eS da
subcomissãó,.,previamente cadastrados;;e será composta por, pel6'rnenos,
1/3 (umlêrço) de profissionais que/hão mantenham nenhum vínculo\'túriêional
ou conitàtúal, direto ou indireto, c!omo órgão ou a entidade responsâvêl~por

• c" ", \ " --

esta 'licitação. I '\,j)
/ ::- ,F ~~---- (?"
,} 17.2.2 A relação dos nomes se'tá_publicada na imprensa ofi~

dentro do prazo legal. I- ,
i

17.2.3 Os interessados poderãbimpugnar qualquer pessoa
integrante da relação, até 48 (quarenta Er-óito)horas antes da1datada sessão
pública de abertura do processo, mediante fundamentos'jurídicos'plausíveis.. l\ <:J <;? ~\ .. f., i

17.2.4'Admitida a impugnação, o membro impugnado-terá o direito
de abster-se deatuar\na Subcomissão Técnica, declarando-sehmpedido ou
suspeito, antes da deéi~ãoda Comissão de Licitações. /"1

17 2 S
'A \\. bl' d . <d'/"'--"?/ rt.l . I' d.. sessao-pu Ica eSlgna a para o so elo sera,rea Iza a em

data previamente.design~da, garantindo-se o.prazo.légal, nos moldes do art.
10, S8°,da Lei FederaI12.232/~0. /. / / I
17.3 Os me~os da SUbC~~b,Jécnica~'~articiParã6 ::SeSSãO de

.,,,- , ...•.... _" .•.•• " , •. Ti,
recebimento.e acertura dos Involucro,?com as propostas tecnJcase de preços
conforme artigO\~, S 1°, da Lei Federal n~010/ > ~
17.4 Os membros da Subcâ'inissãoTécnica não serãd1emunerados.

18 -DASD1SPOSIÇ~'FINAI~ - ~. ./
l' ,,--:::-------~,;

18.1 É vedado à CONTRATADA subcontratartou tra'nsferir o objeto deste
contrato;.- ••..r ...1!.-J_.'\ ..:-i:..~

18.2 Qualquer cessão, subcontratação ou transferência realizada será nula de
pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das
cominações legais e contratuais cabíveis;
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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 de quaisquer reclamações ou indenizações;
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18.4 A Câmara Municipal de Carazinho se reserva o direito de, a qualquer
tempo e a seu exclusivo critério, por dElspachomotivado, adiar ou revogar a
presente licitação, sem, gué:isto ,seja' motjyõ1para que as empresas
participantes pleiteiemqúalqueltipo de iridenizaçãÓ;J./ I'IJ'"\_> '-' " (/1 '?il. IJ

~ \1/' • . "ill IJ
18.5 A entrega"dos~envelopes pressupõ"é'a>concordanclada.empfesa com as
condições~~dital. I ;) \ (;~..~
18.6 OjC~'t~to estabelecerá o i~itio da prestação dos serviços de")nÔdo a
não co~fHtarcom eventuais trabalhos existentes'; V?~;

"j '\",~)~

19£~~INFOR!Y'AÇÔES .~. I ~~ 0:-'

19.1 Cópias do. edital e de seus anexos estarão à disposição no site:
http://www.camaracrz.rs.gov.br .

. ..•.h.... ..'-...
J; . '\ / ,\,',';;"~__ •

19.2 As informações a re~peito do presenteedital,e,seus ane~os, poderão ser
solicitadas no Setor de lrífonnática desta Cârriara'Municií:lal, localizada na Av.

•. " ';o ..,",'.-.., ,. ',; :,' :' -, .'.f-r~""'" .-""',., '.-,-...', :-. ~ , .

Flores da Cunha: n.'799,.Centro;'C~razinhol,RS, CEP99500-000, Fone (54)
3330-2322, de segun'daa seXi:a~feirà'das08h'às 11h e,3ámirí!, .,c- I' I

\\ J" /'
\ ,>xarazin/2 ,deouJtubrode 2015.

/ \ .~ }~.~
/ 'i\ "'-Paulino ele'Moura ;' ~
'-.J Presidente da câmãrà'Muniéipal de Carazi,,!hoJ

.~ / )
~ -Ê,;f~"8r~esso foi .analisado,sob o prismajuridico.

~ _iôrmâl, e se acha aprovado por essa assessona
~ .._. .~ndÓ ter r guiarprosseguimento,

<.. .'? .~ ~ ''3Valenti erwigTombin;..•~.....~1"/~ ,..-.//Mr~:_'" r~....\'\"':Procuradora Geral do Legislativo
•. .r~/LJ _ 1 " _'"'.: ~ OAB/RS 93.394
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~

Concorrência 001/2015

~. !' ~--.•....
BRIEFING CÂMARA MUNICIPALDE/CARAZINHO

#' :""\'j~)/' ,U •• " - ./ ~J;f:; r.
"\? ,'-:') _. {/f:~/! r~ .~~ v, /j /I

1-INTRODUÇÃO \1' /'-- \ ~"'~tr~
O <p}~~n;e briefing é peça Qntegrante do Edital a~icitação

Concorrê"nCi'¥'001/2015,processo'Administrativb nO026/2015, cujo 'Obje-tOéa
contrata'çãôde agência especializeÍdapara prestação de serviço de publÍcictãde
instit~ciohal à Câmara.Municipal' de .Carazinh6, pejo períQdo de 12 (doíê)

I~''I. .' _,. "'-"', .. -~""""'- - 1 (I
mes~~: prorrogáveis por igual período, até o'lir:t:Jitede 60 (sessenta) meses.~

: ,. .••.

Entende-se por serviço de" publicidade a concepção, produção e
, _,:.'.'t.,:"<."';:;'"

divulgação de material midiático; em suas diferentes opções, para circulação
em veiculos de 6omunicação massiva,""oct's~~mêr:l.t~os, IOCfislou regionais,
para que a Câmara !I1unic.ipalde ?aA~zinhoi~,for~íse~~tos;leg!s.lat!VOS, além
de ações, programas~,obras,servlços'e campanhas de Interesse publico.

o , "-,,,~.:,. "_~_ ,.,' .,,'-"'J-"'\ _ -'l~ .
Através di;lste,\;~spera-~;'iiri~rtar aelabor~~o j/aprlsentação de

proposta técnica por parte dos proponênte~j . " I
'. \\ )~í ..é /

2 - POLíTICA DE COMUNicAÇÃO c. /' "

APOI~e ~~""~l;:~rn M"?!(;;al~arn.OhO
deverá ob~ervar\rrincíPio~a i~pessoáliàade, ..@Po~1J'ó ca~~tdo art. 37 da
ConstltUlçao Federal, e seLJ"S'..1~,que determm.a,que a publiCidade deve ter
caráter educativo, informativo'?-dê':o-riénta~ãC;-~cial, proibida a menção a
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem.....pramoção pessoal de
autoridades ou servidoréSPúblicbs~ ~

'.-."'i,. 41\{A '~~"~,r_...Ü ..
-L...J.,"'q_---

3- OBJETIVOS DA PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO
CARAZINHENSE
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• Promover o fortalecimento da democracia e dos poderes que a garantem
através da interação com o cidadão.

• Estimular a participação popular no debate e na definição de politicas
públicas e prioridades sociais.

'_,--:t\ ~----J •• "'" ,I'

• Contribuir para 0< conhecimento\ ea ,compreensão da legislação
municipal. (~'" ~/)'/'- '/' ,lU W ~ -J (0 !ÁP/;l
• Disseminar'::ji1fô~ações de interesse,dos diverSO;~eg4~t0s sociais,
serviços e dir,~itos'dOScidadãos. ,I O \ v :;/~,

/~ Av ~// \\

:;:(4 '-, ~ ..~..~
• Cóntribuir para a transparência e compreensão dos atos, fUl1ç,õ~se

"li f '~ v\.)'
responsabilidades do Legislativo Municipal. '>;;/ _

~}'b '", ; r~

:......'f 1 "., ~ \

4 - ESPECIFICAÇÕES

, -,\... ", O)-! "'_"" J
• Estudo e planejamento de estratégias de.;publicidade ;que:atendam às
premissas da Politica de ComuniCação Social~'da Câma'ra Municipal de
Carazinho. '\\ ,~, '.-..' ,/ / j 1

\ !I, ,
• Planejamento, criação, apresentação, produção e execução de um
Plano de ComunicaçãO \~ublicitária abrang'e?ndo.serviç6~1de publicidade e
propaganda com caráter 'educativo, informativo ou de orientação social.'\\ / /" J
• Realização- de publiciâade institucional,/divúÍgando.a legislação
municipal e informações sobr~at~sl? progr~mas,tÍa câmara Munic~al.

P t (-""d' . "bl"~t" . /1 '/d I . / tl1 \ - d• res açao ,e serviços pu ICI anos mçum o p anejamen o,\çnaçao e
peças e campanhas, produção, edição, diãgràniãção, artÊÍfinal.)ivulgação e
veiculação em jor~ais, revistas, rádios, televi~l,Itdbors e internet, locais e
regionais. ~ :::::--.._,-~ /

• Divulgação de palêstras, seminários, conferências e solenidades
através de folders, informativôstcàrtãZe~~ou:cóiíVite~~";)~-\r~Z~~~-;;,V
• Elaboração e registro de marcas, logotipos, expressões de propaganda
e outros elementos de propaganda visual - fotografia, desenhos, charges, artes
gráficas para banners -, inclusive peças aplicáveis em páginas da Internet.

• Os serviços deverão ser submetidos à apreciação e aprovação prévia da
Presidência do Poder Legislativo, que acompanhará todas as fases, desde a

~
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especificação do produto, produção, distribuição e veiculação, até o
arquivamento de comprovantes.

• Para fins desta 'contratação, o-conc"êito "sé"'rvfç-os de publicidade"
abrange atividades realizadà~\iMeladIl"rÓéíitJ~q~ tenham por objetivo o
estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna,
intermediação e supervisão da execução externa, e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação.

• Publicação em jornais de grande circulação local das ações
institucionais do Poder Legislativo: média de 1 (uma) página/mês em jornal de
tamanho padrão. r~ fi '" r -•• - • _

?> ~\'-~y- ~ 'L .l1'''0 "-
• Produção e (v~icu_,-âçãÕ':Yde" matériãs de:-,;cunho) informativo por
radiodifusão (AM/EM)"[e-+ií, em spots, distribuídos em;'dl/ei~sbs horários -
média de 100 '(OO.1J1)"'ríÍínutos/mês./- '~'" '-.//,f l.ô

£/,,\,> 'n ~~r~\ "(///~
• EY0,et!.t~álmente,inserções em emissora ,\de lV com recepçã,o, I~<::al-
médial"d~~O (trinta) minutos/mês. (, ~_

~Póderão se:jn~luidos.dentre os serv!?os especializados,de_publicida~é:e
propaQ31nda,as segUintes atividades complem~ntares: j ---;
a) planejamento e execução de pesqu[sa,s e de outros instrumentos de
validação e de g~ração de conheciment.9,(pré:!este e pós-teste),l vinculados à
concepção, criaçã'o e resultado de campànlÍas, peças e materiais publicitários;

- J'... ". • I
,. ....., / \.

b) produção e execução técnica depE1ças e projetos publicitários criados;
; \\ !~, i~"; ;'" I

c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras / de comunicação
: \ ~ ~ f l

publicitária, em cónsonância com novas tecnologias, visando à expansão dos
efeitos das mensa',gens 'e'das ações PUblicitãri?S,. /;1 I I

' \ \ 'N / / I
Não se in1fluem dentre os serviços. contratados quaisquer outras

atividades não previstas \nd"presente i~strum;n{o, Iem especial as de
assessoria de imPrensa, comQnicação e, relaç~públiéas ou as qu~tenham por

fi,.Udadea '5<" de e,e"tàs~~ 'O
5 - ORIENTAÇÕES'GERAI~ ~-
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•

• Além das atividades básicas citadas no item anterior, são incluídos como
atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao
planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimentos sobre o mercado, o público-alvo, os
meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias
ou sobre os resultados das.campanh~S 'reàíizadas;à criação e à execução
técnica das peças,.&'e/'~Ój~to~' -públi~itários16riados;"} criação e ao
desenvolvimento \de'\!9r~iÍs inovadoras de com""l;nic~ç~éff~~blicitária, em
consonância(com '~hôvas tecnologias;visândo à expansão "do{ efeitos das
mensagens ,e,das' ações publicitáriás. O \ " / ~ '"'

(v/v' [/1"/ ''-.,0J. _ .. ~,'I ,>-, -:",
A'" Comunlcaçao Publlcltána deve se' preocupar em adequar" as
",v/ .' . /'-.\.../

mensagens ao universo cultural dos segmentos de público; ressàltar' os
benefiéi6s das ações. para. a. sociedade em geral.e _não"só. para o p'úblido
dire'iaj'nenteatingido; observar as normas pàra uso das marcas pLblicitária¥cÍ~
Poder Legislativo Municipal; aplicar os recurso~com eficiência e rkcionalidad'e.

• Os serviços de publicidade previstos ~el>teobjeto serão cJntratados em
agências de propáganda cujas atividades-sejam disciplinadas pela lei nO4.680,
de 18 de junho de 1965. ,J7\. ' I

II ~\ .J\_ ,'~
;1. ....•• / .•••• I

.~--,' ~- .••'

-
p

, I

, I,\\ ,
6- PROPOSTA TECNICA (CRITERIOS DE JULGAMENTO NO EDITAL)

, \ \ \''( / I ,
A proposta \técnica será composta I dej01 (um) plano de

comunicação publicitária; Pi'lrtinente às informações expressas no briefing
(Anexo I), e de Df (um) conju'ntode informações referentes ao proponente.

NP~~O de com~~ão PUbl;citári(ptr: efeitod~~aliação, a
Licitante deveráàpresentar umaêampanha'simulâda de acordo ccímÔ briefing
(Anexo I), córísiderando um valor refêrenciál.equivalente' à R'$ '100.000,00
(cem mil reais),\.com dur~çãO da camcpanhfJ!or 20' (trinta)/dias, sendo
composta dos seguintes quesitos, conforme prevlstoilO An?,l:

1 _ raciocínio básíc~b.a f~~áximo 03 (três) páginas,
que apresentará um ",diagnóstico das necessidaaes de comunicação
publicitária da Câmara Municípal Cie;Carê'lzinho-:;ãcoríÍpreênsãodo proponente
sobre o objeto da licitaçãolé'",dS ~~êsatLos;dê éomunícação a serem
enfrentados;
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 desafio e alcançar os resultados e metas de comunicação desejadas
pela Câmara Municipal de Carazinho;
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3 - ideia criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que
corresponderão à resposta criativa do proponente aos desafios e metas por
ele explicitados na estratégia de comunicação publicitária;

4 - estratégia de midia e não midia - constituída de:
~. I '\ ~ .-t ••.•..•..

. . a) apr;~entaç"~o,-eíig. que:~à\ li~itantf/~xp~icitará e justifi?a.rá a
estrategla e as tatlcps',recomendadas, em consonanc,a;;fom a estrategla de
comunicação publicitáf)a'por ela sugerida e em função!da<vêrba referencial
indicada no item 3:2/~óba forma de textos,~tabelas,gráficoséplaíÍilhas;

bl'\;Z< ? I" - d I (d d--t"b \ I' ~t0.00, .<' 7}:lJmuaçao e Pano ",e ISri ulçao em que a ICIante, In Icara
todasél~~peças e ou material destinados 'a veiculação, expo'siçãb~pU
distriquição; sob a forma de textos/tabelas, gráficos e planilhas. ?~;

, '. , \'j 1--

". '/ 41 'D-' ." I') d '" t' '''--'l )':l. f~' . - essa slmu ação everá cons ar-resumo geral com'
Informações sobre, pelo menos: ",--,. . \.

a) o período de distribuição das peças e ou material;
b) as, quantidades de inserçpes"das peças em ,veículos de

comunicação e divulgação; h,' '" I
c) os valores (absolutos El percentuais)'dos investímentos alocados

, . 11.• • _' \-. 1\~. }r .: •

em velculos de comunicação e divulgação, separadamente por meios;~l ~- ..•...., . J" ~

d) os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e ou
na execução técnica 'de cada peça destinada a veícúlos de comunicação e
divulgação; , \ \ '. / / I

e) as quantidad~s a serem proddzidas de cada peça e ou material
de não midia; . \ \"' / / / I

f) os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de
cada peça e ou mMerial de'hã6mídia; ,i / / J....••.

g) os/valores (absdlutôse percentuais) aloéados na dist'ribuiçãode
cada peça e 6u'rTl,aterialde não'mídia ~ / ./ ,,' /f \

'-.J ' ~ ,/ / f ~../
4.2 - N~ssa simulação: <::.(), )
) \ dS>..... - . ~~I d '-a os pre,ços .as",.I.Qse}çoes~~v~cu os e ,comunlcaçao e

divulgação devem ser'o? de tabela'cheia;-:vigerttes na data'-de publicação do
Aviso de Licitação; ~ . /.

b) deve ser dessonsiderado_o_repasse'ae'pâr;te do desconto de
agência concedido peloS-veícúiOsjdejcomunicação,e 'div'üIgação, nos termos
do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;.- ~i{.•...,'ti _- \,J'

c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários
sobre todos os serviços de fornecedores.

5 - O conjunto de informações referentes ao proponente, para a avaliação da
capacidade de atendimento do proponente serão avaliados da seguinte forma:
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5.1 - sistemática de atendimento, discriminando as obrigações a
serem cumpridas pelo setor de atendimento da licitante na execução do
Contrato, incluídos os prazos máximos a serem cumpridos em condições
normais de trabalho para a criação da campanha, criação de peças avulsas,
produção de publicidade legal e elaboração de Plano de Midia e Não Mídia;

" I', I - I ••••.••

5.2 - a discrirlJináçao das\informaçge~s\ de comunicação que
colocará, regularmente, â"cfisposiÇãó'daCâmara'MLJnicipál'deCarazinho, sem
ônus adicional, d~ran€)'.execução do ~ontrato; j'J:./I//7

5.t/.'-=-, ~~:ÇãO nominal~s ;;;'CiPais clientes'" :t£'raaos pela
licitante, cOní~'.especificação do periodtÍde atendimento de cada lfrT(d~Jes;

(;Z~' 7 \ "'<:e/.r ,~'5.4 - descrição da estrutura de aterdimento e serviços a~em
disponibilizados para a execução do contrato administrativo de serviçõs
publi(;;ltários, pela prOiiorieinte,,"tudo acompanhado-dos -respectivos contàt9s\
telefônicos e eletrônicos. "'-.. '. '\

5.5 - quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo
resumido (conterido, no mínimo, nome, 'formação e experiência), dos
profissionais que serão colocados à diSposiçãO'da execução Ido contrato,
discriminando-se, as ,áreas específicas e quantidàdes mínimas, que deverão
contemplar, no rriinimp: 'C: '(! -" r

~\ ,/ /;
5.1.1 -' qua'nlificação e qualificação dos profissionais da proponente

que permanecerão disponíveis para a execução do contrato; discriminados de
acordo com os serviço~:\de atendimento,~p,lanejamen!ó/criação, produção,
mídia, administrativo e fin\n\iro; .. / I' I )

5.1,2/:,e~t:atégia,par~ .continuidade d5ls serviços de. atendimento,
no caso de substltulçao do profissl9nal responsável./ ~

51'1 }\3 ". 02 ~t t""d ( )/t'd ..(/) ,I' (J'1)'. "d' ():.. ....,mlnlmo a es a os eml lOS por pessoa s ,Jun Ica s
de direito públicÓou privado, que comprove(myque a proponente.executou ou
está executando\a contento, serviços denàtureia.,.públicitária( similares ao
objeto da presente\licitaçãê"~coll1_ indicação_c1~fa/cfo cargo' ou função da
pessoa que assina Ô'-atestado,~5'em.eom07da~identificaçãOdo tomador dos
serviços (razão social, CNPJ e endereço da sua sede)./

d>~ (l~;
6 - Será atribuída a p~ntua~.frnlLáXim?l""dl;l,~7-5(Setêntà)pontos à proposta
técnica. '" 4_:' --

7 ~A pontuação para a proposta técnica obedecerá ao disposto no Anexo 111
deste Edital.
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8 - 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.

9 - A Proposta Técnica será apresentada em quatro envelopes distintos.
OI /'" ~ I •• "

9.1 - O env~lop~ ~n:o 1.jfornecido/pela\ Câmara Municipal de
Carazinho, conterá/a, via)Jiã6 . identificada -.do~,plan6>de comunicação
publicitária, não pode-6'dó"ter nenhuma identificação n~[pa'rtejexterna, para
preservar ~~. a?értú'rádo enveloi,no 2~0~i10 quanto iJ: áut~i~

<.9:2!~O plano de comunicaçã6 publicitária - via não id~'tifiCada -
deverá{.~er:~redigido em língua portuguesa J salvo quanto a exPtes~~es
técnicas.'de uso corrente -, comI clareza, sem emendas ou rasuras(e"ser
ela~ó~agoda seg~inte forma:, . ,i .______ "~)

te:!) a) em papel M, branco; '''''''. I ç:P
b) com espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a

partir da borda;
c) sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes;
d) corri textos justificados; )~( ,,'. '" I
e) com espaçamento "simples" entre as 'Iinhas;\

., . " , 1\ '''- ,
f) com texto em fonte "Ariãl", tamanho 12 pontos; ,;
g) coni nu;:neraçãoem to'das aspâginas, em algarismos arábicos,

no canto in~)~~~l~~~~~~:{~!~Z;licitante. f? .'I' l/i
\\ ~ / /

9.3 - As especificações no subitem 3.7.2/aplicam-se, no que
couber, ao qu/t6 ideia criat~:~ ! // .' '~

9,4 ":9 plano de comunicação pul:5licitáda- via não identificada -
não poderá teriiriformação, marca:sioàl; êtiqueta ou qualquér oútr'o_elemento
que identifique siÍa autoria. <.:() / ')

9.5 - ~'exemp~de.peças mencionados na Ideia criativa, sem
nenhuma identificação .çje sua autoriâ;;devem'tê'r formatos"compatíveis com
suas características e adequar-se ao tamanho do envelope nO1.

'!'" . - ;g('''
9.6 - O envelb~ ii~:)\deverá;s~r(rétirado jUnto a Secretaria da

Câmara Munícipal de Carazinho. ~!l.•-.~--"-"

10. O envelope nO2 conterá a via identíficada do plano de comunicação
publicitária, expondo as seguintes informações:

Envelope nO 2

\
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Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária - Via

Identificada
Nome empresarial e CNPJ da licitante
Concorrência nO001/2015
Processo Administrativo nO026/2015

-I

I

.•.• ,.'\ t " .•••••••

10.1 - O envelope ri~;2seráprovidenciàdo:pela licitante e pode ser
/.;r'-"'l.'-~'. ,0""-'-" " ',;i~/ '

constituído de embalagem)adequada às' caracteJisticaS'de seu conteúdo,
desde que ínviolá~~i;~àn(o às ínformaçôes de quetratá;'áje;â ~ua abertura.

/' \;::' ./ '-0L/>
1O;2~O plano de comunicação publicitária - Via Identificada, sem a

Ideia crià'iiva';>deverá constituir-se e@ umà cópia idêntica vdaÇvla não
identificad~~inas com a identificação da licitànte e ser assinado '~à~liltima
pági?a':ê:rúbricado nas demais, pbr quem detenha poderes de represent?'ção
da ~~~~a?íte,na form_a_deseus a~to~constitutivos,;devidamente ide~tificado.~

;.:_ ""'. I ~
11.0'envelope nO3 o Conjunto de Informações Referente ao Proponente;.se
comporá na apresentação do seguinte: . . i >

Capacidade de atendimento'~ .". ~/ ,,~, . I
11.1 - A capacidade de atendimentôi qu';l'será constituída de

textos, fotos e outro~\recursos, atrávés dosqi.Jais~' licitante apresentará:
\\' _,v / ,/.. I

11.1.1 - a qualificação e a quantificação dos ,profissionais que
poderão ser colocados'~ disposição da Câmara Municipa(de Càrazinho, para
execução do corítrato,'discriminando-se a~áreas de e~tudo e planejamento,
criação, produção gráfica,\produção RTV, mídia e átendimento; }

11 1 2
' '\t"'I' -' / /t ". t - ,. . "_ as InSa açoes e os recursos ma enals que es ara0 a

disposição pará'a execução do êontrato; / / / ""
1'0. . ~~ ../ / / /1~ -

. 11.1.~ - .a_slstematl~a~de.•.aten~mento .e .?S/praz?s\..que serao
praticados em condlçoes no.rmalsde trab~.!!:o~na-lcnaçaode peças avulsas e
na elaboração de,piano dem~ ~. ~ //

R rt-" ~~epe OflO'"", -
11.2 - consiste,na apresentação de um/conjunto de trabalhos,

concedidos e veiculadóspeíã'licitante, para<anunciánté~que não a Câmara
Municipal de Carazinhà, /so~6{a~forrn,ã\:d!'l.:p,eçasê're'spectivas memórias
técnicas, contendo indícações' sufintado ;próblema que os mesmos se
propuseram a resolver.

11.2.1 - a licitante poderá apresentar até 02 (duas) peças para
cada um dos meios de comunicação - eletrônicos e impressos: TV, rádio,
revista, jornal e internet.
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11.2.2 - cada peça deverá conter ficha técnica, com indicação da

licitante, titulo, data da produção, período de veiculação, menção de pelo
menos 02 (dois) veículos que as divulgaram e a identificação do Anunciante,
que deverá nela apor seu "de acordo".

11.2.3 - as peças eletrônicas deverão ser apresentadas em OVO
ou CO, executáveis no sistemáóperado'nal Windõ\iVs"podendo ser fornecidas
soltas. <:~.: ;;)'~':")/ ""'.".; 'J \..'-// hÇ;.'1! /lo

<\ \ '/" " "0/ ;?
11.2A '-,as' peças gráficas ,poderão ser fornecidas,em/papel A4 ou

A3 dobrado,<soltas, preservando-sé a leitura'das peças e indiéàndóc,sesuas
dimensões;óriginais. 'O '. -v';':: ~

,::::-'0 ,. \.'<:e
I' ~~Relatos de Soluções ~, problemas ,deComunicação ~
\..":; 11.3 deverão serapresentados até ~ois cases, relatando, em.~-o

máximo duas páginas cada,' soluções -bem-sucêdidaS-de-problemas~de'
corriunicação propostas pela licitante e implementadas por anundantes. \~

I
11.3.1 - Os relatos terão de ser' formalmente referendados pelos

respectivos anunciantes e não podem-referir-se a ações de comunicação
solicitadas e/ou aprovadas pela Câmara Municipal 'de Carazinho.1

.', /'7 ". .. I
11.3.2 - :'É permitida( 'a inclusão 'de até 03 (três) peças,

independentemente dà mídia de divulgação:-do tipo oucàraéterística da peça,
para cada relato, senho que as peças eletrônicas deverão1ser fórnecidas em
OVO ou CO e as peÇas gráficas, em proporções que' preservem suas
dimensões origináis e suá leitura. ')''7' li / I

' \ \ '~ !
12. O Envelope nO4 conterá a proposta de preçcls do licitante, devendo
observar o disposto no item 10 e alineas, devidaménté assinad'a e rubricada
em todas as ~uás páginas. \...,,~ / /// ,"

i ,';\.. ".~ /. / i /l \
12.1,Os preços propostos,serão de exclusiva respon,sa~~idadeda

licitante e não Ihê assistirá o direito de pleitéàr"na vigência do contrato a ser
firmado, nenhuma alteração, sob a alegação,aelerro: omissão' ou qualquer
outro pretexto. ~ -~ _~ /

12.2 Os preços~propostos não poderão/de maneira nenhuma
ultrapassar os limites estabele-cidosno item 10 desteéditãL" £i:-. - '--- . \~y

. . c~ .:1' ..L~, 7 :,"~i"\~(") -- ~ .
12.3 A liCitanteofertara o percentual de desconto a ser concedida a

Contratante sobre os custos internos da agência, baseados na tabela de
preços do Sindicato das Agências de Propaganda no estado do Rio Grande
do Sul - SINAPRO/RS.

CIIIAZIIIIIO.RS

12.4 A proposta de preços deverá ser apresentada, conforme
Anexo IV - Modelo de Proposta, com a identificação da Licitante, redigida em

~
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do Edital.

língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acrescImos ou
entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal da licitante.

12.5 Os critérios de julgamento estão estabelecidos no Capitulo 5

'"~ .~ ~':..' .. '/;i "r ::.'
/) '.~ h"

.
A <' ,~J/ ... ," '.C.. ~ ./ \.,)/ /'/'

.r \..J"J.~ - /(1,
7 - CONTATO (ESCtARECIMENTOS) "'jl I? /"

, \?,\T / .. ~ - ;'////7
~~' Q \ ,~~

AS'informações a respeito dO.presenteedital e seus anexos, poderão ser
solicitad~s;'para a Comissão Pernlanente de u'citação, localizada na(b(~ara

~, ~, I ~ -

Muniêipal de Carazinho, Av. Flores da Cunha, n. 799, Centro, CarazinholRS,
~ -,". , .,. "_. ~. ~ "'_. - ;....-__ '" --.. 'lo/

CEP99500-000, 'Fone (54) 3330-2322, de segunda a sexta-feira das 08h;8S
. . .... " . ,'. ,

11h e 30min (até ~8 horas da data marcada para a abertura das propostas). -

/
. ''''-,

i',

, \
\

" \
.\

" '",-" ./;\ .,.<, / I
I
j

)
~
V
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Concorrência 001/2015

2,00
2,00

2,00
2,00

PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO,DAS PROPOSTAS
.. ,,"~, ',,' /1/ .....

/~> •....,-'\. ,'- . "'1'"''
1. JULGAMENTOD~~R<i~Ô~~A T~C~I~~' "'._~~~&
O jUlgamentí'da:\~;:postas técni~~e~ealizado pela ~:iéfr~édia dos
pontos ayférictos de acordo com oS) fatores de pontuaçãc?('á~'seguir
discrimirfadbs, podendo o licitanteàtingir a pontuação máxima de 7ci"(Séí~nta)
pontos;béverão ser obedecidos ihtervalos de 0,5 (meio) ponto na apliêàção
das ríó.tàs. i '\ '\v)

f:;--"" / -~'" ------ ,~
P.l!ANODE:COMUNICAÇ~O Envelop'e"~" - Via não ~5,OO

laentificaaa on os
IiRãCioCiiii01Básico ;1.9!íoritosliit!1lJ

das necessidades da Câmara Municipal'ôe Carazinho e das 3,00
atividades que sejam significativas para'â sua corrrunicação I
ublicitária com os demais oderes.e com a o Ú)~ão '"
da natureza e .da '1lqualidade das' relações da Câmara,' 3,00
Munici ai. \ " " I
da linha especifica de comunicação a ser adotada péla 3,00
Câmara Municipé\ilde c:àrazinho, na visão ~a.propon.ente;' ;' I
de Carazinho com seu úblico )~: / I I

11 Estraté-'iaTdé;Cõ'mITFiicãçãO'P.ublicitária /1'/'1 {10 'ontos
adequação do partido témático e do conceito proposto, 4 00
natureza e qua~ificaçãoda Câmara Municipal de Carazinho e I~
sua comunica /ão "". '" / / "
pertinência /déf:'argumentação àpresel1tada' em/defesa do' 3,,00 )
conceito e da sotu ão do desafio dS"corflunica ão / V
riqueza de desdobramentos positivos desse.co~ceito pata a 3,00
comunicação da 'Câmara Municipal de CarãZirihó coin seu /
úblico '" ~ ~ /.

jlll!ldeialCriãtiva ... .. . __ .• 16ÍDOr'ftos
adequação ao desafio de comunicação da CâmaraMunicipal 2,00
de Carazinho(. '/"'"~ Q..~
a multi licidade de inter retáões-favorá\ieis úe.icómorta
a cobertura dos segmentos de público erisejada por essas
inter reta ões
a originalidade da combinação dos elementos que a 2,00
constituem
a sim Iicidade da forma sob a ual se a resenta
sua ertinência as atividades da Câmara Munici ai de
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2,50
I
2,50

1
2,50

I
'1I7;50;~õntos•
.2,5
-2;5

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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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

-
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CRITERIO DE JULGAMENTO
I '

Concorrência 001/2015

1. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

O jUlgamentoAaspràp'ost~~\de 'p~reçõs;s~rárealizado pela maior
média dos pontos auferidós'deacorao com osfatbrés dé'pontuação a seguir
discriminados, podendà'à 'licitante atingir a pontuação"máXima,de 30 (trinta)
pontos. Serão atribuidás as notas conforme.desconto ofertãcto(dêacordo com
a tabela abálxo:T ' I \ ~7/?<0; ,O «/-~

DESCONTO
"-::::;/

,/ .•..••. , .,

Percentual de' Desconto igual a 0;0%
desaàntos ófertado- ~N~ó' ,,-"~ I

sõbre os custos • Desconto igt:iàl ou superior a I

internos da agência, 1,0% e inferior a 3,0% I
baseados na tabela de N = 2 ' ,
preços do Sindicato • Desconto(iguàl, ou superior a '
das Agências de 4,0% e inferiôr a 8,0%' '-, I
Propaganda do Estado N = 4 /\, "-
do Rio Grande do Sul - • Desê'~nto ig~~1 ou superior! a
SINAPRO/RS" 9,0% e inferior a 13,0% ,. i

.\ N=7 li

.'\\ • Desco~to .i9Y~.I ou. superiór a
,\ 14,0% e Infenor...q'18,0%li'

"-t'l=10 ." / ' .
•'\ Desconto Igualou supenor a.'

.' \19;0% e inferior.a 24,0% / I

/ N'=1B / / / ~
/ "\ • Des20nto igualou'" superior .,a /"í \
-...J . 25,0%'e.inferior a 29,0% / '--./

~

N=16 <.:J:) /. .,
.;:, Desc..o~to .lgUal~.ou.~upe7nor a
30,0% e Infenor a 34;0%/
N = 19-~- .- ----

. ,~Desconto igualou superior a
[/35:9% e inf,ª-rior,a 40;00£flC~
.~.N~=:~t'/' .-~~-'~:~...\l'~

• Dêsconlo. igualou superior a
41,0% e inferior a 44,0%
N = 24
• Desconto igualou superior a
45,0% e inferior a 49,0%
N = 27
• Desconto 50,0% ou mais
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N = 30

TOTAL DA NOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

." ~ , .
. . lí>:'

I> •••••.• ";"-""
• ,",_.-1/

i\.. ,
...••• ( \.
'•••..... '

30 Pontos
máximo)

ClIIIAZIIIIIO.RS

~i\_, /

-~' •..., ,-
--.1\_ • ' ....'
" /
'/ •... / J,

,. ,

.~

V
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ANEXO IV

Concorrência 001/2015

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, ' 'R ..
/ " 17~ .'~ - 1/ /;r-~

A /-.-> " ,'-:' 4•.•. " .• ~. /'; l:.
/>' • <, \(-- j , ". '- -'l !flf!

Câmara Municipé!1Mça'r~i'rl'hO . Jz;/í'ff
Comissão de,4,icitàções /' -" " lj'/J

'"<8:' (\ J/?
Prezados'Senhores, ,,O '\ «~~

Ir~~/ ';. ! '-<ec,
Ref,:,P~0POSTA DE PREÇOS -,CONCORRE~CIA N° 001/2015 ~,

A E~rt;-~(esa(Raião" SOCialdã'E~preSa);COmSêâê-(endereçolcomPle~d~a
liCitante), inscrita no CNPJ/MF sob n. ". , , neste ato
representada por (nome do representante da empresa), (cargo que ocupa ou
procurador) da .empresa, portador (a)dâ, Carteira de Identidade RG n.
______ ._ e inscrito(a) no!'CPP,-s()b n. I ,
apresen!a sua proposta de preços p~r~'(os serxiços -d~scritos 11'10 Edital da
Concorrencla 1'10002/2015, durante a vlgencla dO'respectlvo contrato:. '\ -1'- _,/\.. '". ,/' j

'. \.../ \.....( '~

1. O percentual de desconto a ser concedido a Contratante sobre os custos
internos da agência, bàseados na tabela de preços do' Sindicato das Agências
de Propaganda do Estàdo do Rio Grande do Sul - SINAPRO/RS é de _%
( • POR\ENTO); Q / // J
2. O percentual referent~'a honorários a ser concedido a Contratada sobre os
custos de produ,ção realizàda'por terceiros,ou cust6 efetivo dos'.~erviços e/ou
suprimentos contratados, décorrente de estudos' ou' criação intelectual é de

20%(Vinteptc~nto). ,~.///,/'yO
3. A licitante DECLARA: ~"". , ~
3.1 Que os honorários SOb~SE!rviçosespeCiais"serãoapurados com base no
valor de mercado; que ,aceita toââs~s;cónâiçõêS deste !"dital sem restrições
de qualquer natureza e--d~ que se vencedora da~liéitação executará os
serviços de acordo corí'i'as normas.EL.eSRecificaç6E!stvigentes no CENP -
Conselho Executivo das~N6'rniá~APadrã();r-i £1' •• 'ií'>--
3.2 Que a propriedade Iiteráriaej"os',direito~-~utorais correspondentes às
campanhas a serem realizadas, serão cedidos a Câmara MuniCipal de
Carazinho, para deles utilizar-se da forma que lhe aprouver, em decorrência
do Contrato que vier a ser firmado, sem qualquer ônus ou remuneração
adicional, durante a vigência do contrato;

3.3 Que sempre negociará as melhores condições de preço;
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3.4 Que transferirá a Contratante toda e qualquer vantagem obtida nas
negociações de preços ou condições de pagamento junto a veículos e a
fornecedores;

4. Prazo de validade da proposta: _.,i., .__ )dias consecutivos,
contados da data de sua,.élpreseiitaçã(),'\ .1/ /(' ~

o 00,". ,. ' ! 'k/,:J' ,-f" ,.~-_ ../." .~ ~. \,:-..!/ ",)
C.A , //.... . . Ij //..... ••

5. A proponente ,conhece e aceita os termos do Instrumentoconvocatono que
rege a presente liêita~o bem comoa-min'utade contrato queo'integra,

/> <8':? . (\ '"J'~
6. Desdeijá'detlaramo-nos cientes de que a Câmara Municipal def~r'$zinho,
proced~rá:'ã~r'etençãode impostos}as hipótese~previstas em lei. "¥~"""I ,ç ,'';~/" -......"-../ .•.. /

'" -:: . __ de de201/>.
c' / '- --~~-~. {/~;>
I. ' --
.•..~~:')" .,.... "~

(Assinatura)
Nome'
Cargo,''-'' ". I!".

,lo. "'-,

Observação: A Proposta de Preços deverá atender todas as condições e
requisitos constahtes~lnoCapitulo 1ÔidesteEdita(-' /i\\ ' ." "

\ '~/I)
/f/,~<:D /' (',-/
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ANEXO V

Concorrência 001/2015 Processo Administrativo 026/2015

MINUTA DO CONTRATO DEPRESTAÇAo DE SERViÇOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL DECAR,AZINHO

~

":> .. /';.;'CÓktRATÔ'.N'o/2015 ~~ó/; /'1 r.
? ,~-' tll11//7

~ ',.,-;' '-'!.l/li'
/:' \,-1' • ~ -" ''c/Á /' ,

Pelo presente,instrumento, a CAMARA MUNICIPAL DE CARAZII\lHO, pessoa
jurídica de/direito público, CNPJ nb 89.965.222/0001-52, com sede(rí'Avenida
Flores <daSCúnha, nO, !99, CEP/99.5~0.-000,\ Carazinho/R~, repre~~~teda
neste,ato;por seu Presidente em exerCICIO,Vereador xxxx, Inscnto no\GPF
xxx, ~[l?~idente e domiciliado n#l xxx, nO. xX.~,-.-':l::!.a~idade-, nesse\~fo
de':lõrrllnado, CONTRATANTE e de outro lado-a EmprEl~a\
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF'sob o nOXXXXXXXXXXXXXX,
com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL"sob o nO.XXXXXXXXXXXX,
em xxxxxxx de XXXXXX pe xXXXXXXXX, estabelecida nâ Cidade de
XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida xxXXXXXXXX, nO XXXXXXX, neste ato
representada pelD seu sócio proprietári6! Sr. XXXxXXXXXXXx! portador do
RG XXXXXXXXXXX e do CPF(MF) sob o n°;'XXXxXxXXXXX, doravante

• .. J \.. .,.uI' '..-'.'.. " Idenominada de.' CONTRATADA, ,tendo" em vista. a homologação da
Concorrência n,O 001'/2015, ede?onforn,fdade comYà Lei n"~ 8.666/93 e
alterações posteriores\e a Lei Federal nO 12.232/10, firmam o presente
contrato medianté..o estabe.lec.imentodas seguintes cláusulas: ): \\ \(/! /
CLÁUSULA PRIMEIRA \. DO OBJETO ,_o / .

• \\ I
O objeto do pr~sente contr~tb,é a presl~ção d~,serviços de,publicidade e
propaganda para a Câmara Municipal de"Caraziriho,"em consonârmia com as
especificaçõéSconstantes no Anexo'ldo Ecjita(supra citado e8a proposta da
CONTRATADf.: \ "'-....> ,,/ / ('v

~ 1° Poderão se~ncluidos dentre os servi~ializ~s de P6blicidade e
propaganda, as seguintes âlividad~s complementarés:'" /

"" ~-:::;..---
a) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração dê'9àn~ecim~ntQ.(pré-teste"'ê(p6s-teste),vinculados à
concepção, criação e resultadó,de/campan/:1as"peçase+mâteriaispublicitários;
b) produção e execução técniéà'depêças~ prôlêtàs 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.

~ 2° Não se incluem dentre os serviços contratados quaisquer outras
atividades não previstas no presente instrumento, em especial as de

~
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assessoria de imprensa, comunicação e relação públicas ou as que tenham
por finalidade a realização de eventos festivos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO SERViÇO

Para a execução dos serviços a CONT:RATADA deverá obter aprovação
prévia do CONTRATANTE; ~pôr eschto,inciuslve"para assumir quaisquer
despesas decorrentes /dõ,~contraf6' (h1at~riais,~bénsfe..,serviços), como
despesas de produçãô:,~eiC'ulaçãoe publicidade, mediante:\írfiostras, leiautes,
provas, pilotos, etc:;,'que comprovemcefetivamente os aspect6S/fécnicos dos
produtos/s...e.fv.. içOScontratados. / \ (/ //l..,.<:;'/7;; ;:) (/',-;-: ~
9, 1~1(:..CONTRATADA.deverá ~xecutar os ~e!"i?os por meio dê~pf~~oal
tecnlco~capacltado, realizando-os com seus propnos recursos ou mediante
contr,atàçãode terceiros.,' \ ' \./1

" •••••• ' , - o •• " .~_~____);/." ." 1 -...-:->
9 2ó'O prazo de entrega dos serviços solicitados será fixado na ordenÍ(de
serviço e em face à complexidade do trabalho, .observando os rprincipios da
razoabilidade e da proporcionalidade, adtriitir-se-á a prorrogação nos casos
previstos na legislação, por solicitaçã09a CON!RATADA, com justificativa
aceita pelo CONTRATANTE. ',....' '. ,!

-"""\ .••••••.
......? ' ...

CLAUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO~DACONTRATADA
. ',\ ., .. ' .' I I

Os serviços da CONTRATADA serão remunerados da seglÍinte forma:
\\ A. li I

I - Valor constante na ;rabela de Preços em/anexo (anexo IV), nos casos de
". ". ' -".....! ) I I

serviços executados pelo\pessoal e/ou com recursos próprios da agência
(custos internos, sem envolvimento de terceirós, criação de matérial interno da
Administração, bem como\m~teriais afins)" aplicand07se o deséonto proposto

de_%(Po~f~nto). ~~ /// " )\

I - Honorários~20% (vinte por cento).incidenté'sobre os cústos'd~ produção
realizada portêrceiros ou custo efetiv.o--dos-..serviços e/Oll)suprimentos
contratados, decorrente de.estudos ou criaÇãolntelecttlal da CONTRATADA.

I:. 10 AI' d ""~--- .. t'~CONT'RAT/ADA f ' .;f em a remuneraçao aClma-prevls a;"a .' ara JUs ao
descontopadrão de agência concedido pelos veículos"'-decomunicação, em
conformidade com o art!£l0)9:~a,Lei,no-1?.232, de2Qd?], . . _
9 2° Pertencem ao CONTRATANTE ~as"~vantagens, bonlflcaçoes e
reaplicações obtidas pela CONTRATA:ÔA:ert\"negociações efetuadas com
veiculos de comunicação e fornecedores, com exceção dos frutos resultantes
dos planos de incentivo concedidos por veiculo de divulgação á
CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
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Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no 25° (vigésimo quinto) dia
útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a
apresentação da respectiva Nota Fiscal de prestação de serviços, em conta
especifica da CONTRATADA, acompanhada dos seguintes documentos que
deverão ser entregues até o 15° (décimo quinto) dia no mês subsequente ao
vencido: t\ l ~~ ,.

, ./,> ~\~~-r-'\ ,'. /1f.~ _.
a) relat~no das de~p.~~~,'5!e.'produçaoe ve~ciJlaçª(),a~t,g9zadas,bem como
das atividades d~~eny~lvlaas e peças produzidas, em CD/l?\?P~7_ .
b) comprovf:lntes~de qUitação deAercelros pelos servlçQs~prestados a
CONTRAT.A,:GA:visandoo cumprin'Íento do Contrato (notas fiscais11áturas,ou
suas cópi6s~êõm comprovante dê quitação bancária); ~?'if~.
c) comproyà'fítes de sua regularidãâe fiscal (certidões negativas de"déorto do
INsse'.f>drs); /l ~ç{);
d) taçela de valores dispendidos mensalmente acumulado no ano por veiculo:r" / , . _.. . '~-' -' . . .. . '.' - . (/J ""-. I,~
~ 1°'Não serão efetuados pagamentos em relação a serviços não autorizad.os
ou rejeitados pelo CONTRATANTE; ".' I
~ 2° A remuneração ajustada é conside~adá.completa e abrange todos os
tributos (impostos, taxas, emolumentos;""contribuições fiscais €i parafiscais),
fornecimento de mão-de-obra especializada;> leiS, s.ociais, seguros,
administração, lucros e qualquer:'~espesa~\acêSsória e/oli neCessária não
prevista no edital, "\\ '"'"," I,'! I

\ ; '
, \ r J

~ 3° As faturas' I notas fiscais protocoladas não deverão portar vícios ou
incorreções que atrasê~\o.u impossibilitem} "pag~me.ntÓ!hiPóteseem que a
CONTRATADA suportará o ônus decorrente d,oatraso/ )

. \ ~ "" / /

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES/ \..,',,", // / .,' ~
Constituem (direitos do CONTRATANTE, r,!3ceber.o objeto deste/contrato nas
condições avençadas e proceder"'àJiscalizaçãó e gerenciamento :do/contrato
e, da CONTRATADA, receber o 'valo~/ajústado na/forma\e -no prazo

convencionados~ ~:--, ~

~ 1° Direitos do CONTRATANTE:--- -

a) receber o objeto de~]1trato_nas condições avéRçadas e proceder à
fiscalização e gerenciamento dê c.ontrato,nosprazos Pâ"dúados;
b) rejeitar, no todo ou em~.partt~os','"ser\dçd's que não evidenciarem a
possibilidade de alcançarem os objetivos propostos com a campanha.

-

~ 2° Direitos da CONTRATADA:
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a) o acesso as informações necessárias a elaboração dos serviços,
mantendo, quando for o caso, o sigilo determinado pela autoridade
administrativa;
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,\, •~"'

~ 30 Obrígações do cONÍRÁ;~~TE: ii\' ,. - .f~,~('A
\',? ,,// {/i?;/l

a) efetuar o~pa;àm~~;fto ajustado,Aesde"que devida~~niEl~úmpridas as
obrigaçõesátestadas pelo Gestord<) Contrato; "Y~
b) propor6i6nà'r à CONTRATADA as córldiçõ~s necessárias ao curíÍp(imento
de suai5D~igação;/ I "'~A
c) fisç:à~tar a prestação dos serviços; j ç~,;
d) fC(l'Decer à CONTRATADA! as informações necessárias ao integral
cu~pr~níento do cõnfraló,-' -" '~, -, t;
~ 4° Obrigações da CONTRATADA: I
a) prestar os serviços objeto ,deste' contrato, de acordo com suas
especificações e as do edital de licitaçãç;'t ',," "" ' I
b) obter as melhores condições nas negociações efetuadas com veículos de
comunicação e fornecedores, e transferir integralmentê~ao,CONTRATANTE
bonificações, reapliCaçÕes e oú(ras vantagens, aéxceção dos frutos
resultantes dos pianOsde incentivoconcedidõs por veíetYlode divulgação;
c) conduzir a escolhà,dos veículos de comunicação dê acórdo cóm pesquisas
e dados técnicos, de \nodo a nunca sobrepor, em hipótese Ialguma, seu
interesse em pla~os dê incentivo aos da CONTRATANTE,,'preterindoveículos
de divulgação qu'enão às'concedam oupriórizanaó os que ofereçam;
d) comunicar à CONTRATANTE o agendamento dás negociações referidas

1 " .•. .'. . "

na alinea anterior, possibilitàndo a participação-de/representante por ela
indicado; L "','~ / / / ,,,,",
e) entregar,-men,salmente, junto,~om~ n9ta'fi~fal dos sen.:i~os,!~rh~relatório
das despesas.de produção e veiCulaçãOautorizadas no ,mes jantenor, bem
como das atividádes desenvolvidas epeçasproduzidas,efÍl CD/DVO;

" ,. ,-......... 'I ~ f'

f) manter, durante toda a execução do contrato,.,em,çompatibilidade com as
ob~igações a~su~idas, tÔdàs~as_~on_diçõe~d~líábilitaçãol' e qualificação
eXigidas na Ilcltaçao;"- ~ --~-:--- /.
g) assumir inteira responsClbilidadepelas obrigações.fiscais decorrentes da
execução do pres~nte_c~nt'!:~1~;~__ ~ 9.C'-
h) permitir a flscailzaçao daexecu,çaodo~servlçospelo'CONTRA TANTE;
i) não subcontratar outra a'g'ihciá',",dé'publiéiéÍade e propaganda para a
execução dos serviços e compromissos avençados;
j) operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada
qualidade;
k) centralizar o comando dos serviços objeto deste ajuste no Município
CONTRATANTE;
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I) registrar, em relatórios de atendimento, todas as reuniões e comunicações
de serviço entre CONTRATANTE e CONTRATADA, com o objetivo de tornar
transparentes os entendimentos havidos e também para que ambas as partes
tomem as providências necessárias ao desenvolvimento de suas tarefas e
responsabilidades;
m) abster-se de divulgar informações,acerca. deste contrato, envolvendo o
CONTRATANTE, a não ser médiante .suapréviajeexpressa autorização;
n) prestar esclarecimentos'sôbre eventuais' atós~ou fatos,.noticiados que a
envolvam, independenternerlte de solicitação; . Q~~/;7
o) cumprirtodàs'1ás leis e postl:lra$~'federais, estadúais~é" municipais
pertinentes (é). responsabilizar-se IPor todos"os prejuízos a qÚegiver dado
causa; ,«..'1..4~. _ . , O \ . -. i"~ .
p) cumpnr,a leglslaçao trabalhlst? com relaçao a seus funclonanos('âsslm

..•, ...•.-... . ~ "-/-' ....\
como apresentar, quando solicitado, comprovação de pagamento de encóugos
e obrigações trabalhistas, previd~'nciáriase fiscais; .. . "/)
q) .ássúmir, com 'eixClusividade~.todosos impostos'e.taxas"qwHorem devidos
em decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribUições devidas
à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes
de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do
objeto pactuado;' {\/ ", : [
r) manter, por si, seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre
quaisquer dados fornecidos pelo CONTRATANTE;;- "'. . I
s) responder, perante o CONTRATÀNTE e.terceiros, poreve'ntuais prejuízos e
danos decorrentes de\sua demora~omissãóou erro n~ éondúção dos serviços
de sua responsabilidade; . I I I
t) responsabilizar-se por eventuais danos causados por cúípa ou dolo de seus
empregados ou prepostos, bem cómo obrigar:sé pàr quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações' judiéiaisI relacionadas com o
cumprimento do presente.contrato; .' / / I
u) responder por qualquer"àção judicial movida,Aior/terceiros,-com base na
legislação de.(proteção à propriedade intelectual, direitos de. propriedade ou
direitos auto-raisrelacionados êofllôo~jet<?-deste cóntrato; , .' /'i\
v) distribuire,fisêalizar a divulgaçáb dos anúnciós de que for'incumbida;
x) assessorar o: CONTRAT.ANTE no sefJ!i.dô~Odeobt~ ó melh'or rendimento
possível do plano de propag~nda e promoção;./? /
w) manter acervo"cpmprob'ató~~d.? totalidadeA9s'serviços,prestados e das
peças publicitárias produzidas aúrãnte-'o:::perlôdo de, no'minimo, 5 (cinco)
anos após a extinção do'contrato; /.
z) transferir ao CONTRATANTE_os_direitos.patrimpriiàis dos trabalhos de
criação realizados em'd6co'fs~n_cia""clo{."co!Jtrato,cei~t:ifádo com a Câmara
Municipal de Carazinho. -li._." - -'U'

Parágrafo único. No início de cada ano, no momento da assinatura deste
contrato e sempre que houver alteração na tabela de preços, a
CONTRATADA deverá apresentar documento contendo a tabela (ou a nova
tabela, se for o caso) de preços do veículo de comunicação, a descrição dos

CAIIAZIIIHO.RS
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descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como
de relatório de checagem de veiculação, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do serviço contratado será exercida pelo CONTRATANTE, por
meio do servidor Fabian~ ~antiàgci p~rê~a. , 'lir .~

~~ '"' .' r", ,/.. ~~j •• -.. / . t;e'" . , . "//h~~ '- -;, ~ 'I1?l1;J

CLÁUSULA ~É~ll\!IA::"DAS PENALIDADES • v Z' ,~ ,fA$;, . .1,. \. .ij2~
Sem prejulzo,das demaiS sançoes preVistas na Lei nO8.666, de'1993 e da
proposifui'à.i:íeação civil para ressarcir a Câmàra Municipal de Carà'ZinhÔdos
prejuízoS decorrentes da inadimplência contrat8al, o proponente ficarà~újeito
às ~~guJntespenalidades:.' , . '~

a)'multa de 2% (dois por cento) sobre o~~Ior da fatura ou da hota fiscali,d:
respectiva prestação de serviços, no caso .de atraso ou negligência' no
cumprimento das obrigações; I
b) multa de 3% (três por cento) sobreo'mohtante não adimplido do contrato
cumulada com a pena de suspensão dcnlireito de'licitar comia Ádministração
pública pelo prazo de um ano, no caso de inexecução pÊircialdo contrato;
c) multa de 5% (cinco por cento),S'obreov~lor-éfo contrato;cumulada com a
pena de suspensão ~dodireito dé "licitar côm a Administração' pública pelo

I' .- . 1
prazo de dois anos, nopaso de inexecução total do contrato; i
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar cóm a Administração
Pública, a ser aplicada"nos termos do art. 8i?IV Lei no 8.666, de11993.\\ ~ / li J
~ 10 Para o cálculo da multa mencionada nas alie~as "b" e ,c" o valor do
contrato equivale'ao montànté~a verba orçamentáfiadlsponívelindicada no 9
3° da cLÁUS.LJLAPRIMEIRA deste contrato. /./ . ""

í~ "'~/,/ /' /1\
~ 20 Para efeito da aplicação das sanções'previstas nesta Icláusula, fica
estabelecido o (~ireito ao contraditórió e ª:ãmPOladefesa: nos termós do que
dis~õe o artigo 87~ Lei n~~ d~ 1993:--- •.••.•••..~

CLAUSULA OITAVA "'",DARESCtSAO:~

a) o contrato será resC[~e'Pleno direitQ.nos'célsos-;'previstosno Edital e
neste contrato de aquisiÇãoqe'be..hS?;r~:n:...1~~ •..,.., •• ",,,.
b) a rescisão unilateral nos termôs<É!ó:iternantêrior ocorrerá conforme Artigo
78 e seus incisos da Lei no 8.666, de 1993, especialmente:

b.1) pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;

b.2) pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;

CABAIIIIBD.RS

Processoadministrativon. 026/2015 Concorrêncian. 001/2015
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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


CIIIAZIIIIIlI.BS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
b.3) pela lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a

comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

b.4) pelo atraso injustificado no inicio do fornecimento;
b.5) pela paralisação do fornecimento, sem justa causa e previa

comunicação ao CONTRATANTE; f,', • ' •••••

b.6) pela subcontrataçãc(total OliI!Jarcial do~seu,objeto, a associação da
CONTRATADA com,outremó à'cessão 6utrimsferênCia,/tb,tal ou parcial, bem
como a fusão, cisão\6Ç'Aricorporação, não admitidas'no Edita'l'ê no contrato;

'. . \ ," _' ...•.." I' r., •
b.7) pelo, desatendimento das ••determmações regulares/da .autorldade

designada,p'áraacompanhar e fiséalizar a sOa execução, assifn/6mo as de/'.," 'O \ //,/'seus SUPElp~,res; . \._ ' v~:'~,~
b/8)pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na

formado~s 10 do Artigo 67 da Leiino 8.666, de 1993; v~0;
;b.9) pela de~reta9ã~ d,e falêhcia;\ ~"7)

f;'b.10) pela dJssolução da sõciedade;, ---~-~- ~~
''':'.b.11) pelas razões de interesse público,'. de alta relevância e amplo

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridàde da esfera
administrativa a que está subordinado'o 'CONTRATANTE e exaradas no
Processo Administrativo a que se refere o-contrato;.•. ~ -'. .

b.12) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato!'-;- '\.., "

J \ _ 11: '..-..' i

c) A inexecução total ou parcial do contrato por culpa da CONTRATADA
" , ••.•••.' •••..• .'.1 1 .,

enseja sua rescisão, 'çom as consequências contratuais previstas em Lei de
acordo com os artigos'n, 78 e 79 da Lei no 8.666, de '1993. I I
d) Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogátiva de rescindir o
contrato, a seu exclusIvo critério, poderá}uspe~der .ásua e~ecução elou
sustar o pagamen,to do vàlor dos produtos, até'7que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condiçãocàntratual infringid?' / J'\" ' /
CLÁUSULA N6NA - DA VIG~CIA // / ," ~

O t/~t t' ~ ~/12-/ '(/d/) / /( .. ,.presen e,.con rato era vlgencla,...ué • oze m~ses, ta I.!!]lclar em
_I 1 <"com término em _I d~, podendo ser'prorrogado, a
critério do Contratante e'mediante anuênCia~da Cohtratada,lpor períodos
iguais e sucessivosHpelo p(àzomáximo de sessent~ríÍeses. /'" ~-,.~::.--- ,,/
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

~ ç'
As despesas decorrentes1tá"Çco'ntrataç~o,. nó-que ~si?eita à administração
direta, correrão por conta das ~gtihtes.dótilções orçamentárias:

-

Órgão 01 - Câmara Municipal
Unidade 01 - Câmara Municipal
Projeto Atividade: 010310001.2002 Divulgação Oficial
Dotação/Elem. Desp.: 3.3.9.0.39.90.00.00.00 Servo de Publicidade Legal

3.3.9.0.39.92.00.00,00 Servo de Publicidade Institucional

Processoadministrativon, 026/2015 concorrênci~1/2015
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 . CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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
CAIlIZIIIIIlI.BS

~ 1° Se o presente contrato for prorrogado, nos proxlmos exerclclos a
CONTRATANTE consignará em seu orçamento as dotações necessárias ao
atendimento dos pagamentos previstos.

~ 20 A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a
totalidade da verba prev~~t~:.~.\ .'" //;;.'0~. ~ ). ~,. ~~~. ... / . ~

; , ~) ...., ,\,_~:}}"'~' ~/ - . .~"~ II}'/)_
CLAUSULA DECIMJfp'RIMEIRA - DOS DIREITOS AUTÇ)RAIS.

/' '\;Ç'" /' ~ ~;,Jj/A
a) A CONTRATADA por meio deste termol cede ao CONT~TANTE os
direitos p~triríiôniais relativos à t6talidadé dasideias (incluídos os1'réS~ectivos
estudOlf;,gnálises e planos) pêÇàs, campanhas e demais màteriáls. de
publicidàde, abrangendo criação, textos, 'produção, direção dé(i~rte,
fotografjàs, trilha. sonora original, . arte-finalização . e assemelhadõs,
corí?~bidos, criaqos eproaüiidõs êm decorl",ência'deste'contrató:j l0
b)'O:valor correspondente à cessão está incluso na remuneração definida
neste instrumentp. ......'. .' I
c) O CONTRATANTE poderá, 'a seu, critério, utilizar os referidos direitos,
diretamente ou por meio de terceiros;.ç:orn'ôL!~~.~mmodificaçõe:s,durante ou
após o término da vigência deste ajuste, sêm,qualquer pagamento à

~)O~~:~:~:rrlunéraçãorelati\ÍEtà cessãó\.;d~;Yreitos\utorail de terceiros
'", "":' .. -' O"~, .'~. "........, •

será considerada como incluída no custo da produção.

CLÁUSULA DÉCIM~\EGUNDA - DAS ALTERAÇÕES;" /

Este contrato po~erá ~\Iterado, nos carô:,prei/is:os'~~í~ disposto no artigo
65 da Lei no 8.666, de 1993) e suas alteraçõés posteriores, sempre através de
Termo Aditivo, numerado emordem cresc;nte/ / I

CLÁUSUL~CIMA TERC~~DA VINCULAÇÃO AO EÓI~v\ ~" ~/ . (,.
O t ~t . I . d'-- d Ed.t/I d C\.../ • .presen e cop rato vlncu a-se. as con lçoe$~. o I a a " oncorrencla
Pública nO001/2DJ5 e à proposta da CONfAATAD~ /
. ." ~ ~ ,.CLAUSULA DECIMkQUARTA - DALEGISI.:"KÇAOAPLlCAVEL

Aplica-se à execução d~ntrato,,~.ao~,casos04s, a Lei nO12.232, de
2010, Lei no 8.666, de 199"3 é'~legislaçãoaplicavel clôs'éontratos em geral.

- "IlJ'~e~;..~'~":...~'Li'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA COMPATIBILIZAÇÃO

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

J

I,

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

XXXxXXxxxXXXXXX
CONTRATADA I I

I I

/

// )
/' ~,'~/ / ,/')
/~ / \..'~~//

~-~

,\

As partes elegem o Foro de Carazinho(RS), como sendo o único e
competente para dirimir as dúvidas decorrentes do presente contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

• '0 /' I I •• -.

~, por estarem assim aj~s!.ad()s~\as~!n?T o w~,f~nte.ins~umento em 3 (três)
VI~Sde Igual teor eJs~~",cpara'um so efeito e declar~~cFonhecer todas as
clausulas contrat\~~:~;:> ( .. ~ oi -/2'(4/'~. ~~/~,.' J~,

('v1 » . a Carazinho, xx de XXXX dé 'XXXX.
;...;. >J '1° \" , /.?"(. ~. . VA

<~ I' c,;;
1''0~_~ t~~.'.'. ~~~~-- .....••

"'-. r>.----'" , XXXXXXXXXXXXXXX .~
Presidente da Câmara Municipal

CONTRATANTE
...i\ _ ""-., / '........,

Testemunha/

Nome compléto:
CPF: ' \
Assinatura: <'

Nome completo: ~
CPF: ..•..•...•
Assinatura: ~ ...---.

Visto Consultoria Jurídíca.

~
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de 2015.I

)
.~

(U

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE

, / HABIUT ÁçÃO' /i / ~
/') ~...... .,' ,r •. l #o,.".

? ,,'. ,~>.,>-' ~., "-. ,- '-" ~/ ,-__.J j

,/, -; .,,; ,. ;/ f/I f, '/'

~ÂMARA MUNIC~~;~ CARAZINÁO' -~ .1./ j~~ ç
ConcorrênCia'Ó01i2015 !" \ -~\

~ '-" 'I \.,0
(,; . / (Razão Socia/'0' da

'\.</
Empresa); I estabelecida , na

'./i.>~é/ ~ , (endereço
completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°.' '\. , rÍêsté
ato representada por I , inscrito'~no
CPF sob o nO... ,na qualidade de
representantelsóc,iolprocurador, no uso.,de"suas atribuições Ilegais, vem:
DECLARAR, para fins de participação rlo.processOlicitatório em pauta, sob as
penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitáção.

Declaro sob as penas da I~i.? inexist~ncia;de impedimento legal para
contratar com a Administração Pública. )~" "

. I, l
Por ser verdade\assina a presente. j'!'

~

' ,J"-~de
'•••....' , I

//
'" //

(Razão Social da Empresa)......."' ".
(nome do responsávéllprocurador)
(cargo do respo1'iSávellprocurador) /
(n°. do documentoCJe'Íde-ntidadeV
~. -~

(firma.reconheCida)~~-
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
TRABALHO DO MENOR

,

Concorrência 001/2015 ~. ,. .'\ 17 .•.
jI ' ..~

.1';.), '..... .~. ,\ I l'
.'/\ j' "."', \"~ :'.- •• • t".,,--...I; I ,..-.

MODELO "A":'EMPREGADOR PESSOA JURIDICA
\\ '~<' •..011//1

t:, //" ,ç / ",'''' "',~/,'
/(/' ~ ' DECLA~çAO ;~ '~

(: ~'.:" '-I \ '< ~
~~ Ç,{::

/ -~ .•• /

\::. "'; • .' 1: ~,//o,,', Inscnto~no-0NPJ (:,'1') .•
"..... . I . .-. •••-

por intermédio de seu representante 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'juhho de '1993, acrescido pela Lei no
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 'deioito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não eniprega menor 'de dezesseis
anos. \\ ~',.,: :; I

\ , I1 :
~'j"lv",empregamé\\ apam,daqua':t: e~, "ijd;Ç'jO de aprendiz

\ \ , __ ide I,' de 2015.

:;\ .~ /~:// / "1)
,.......--.,. /

(representanteflegál») /
~ .. '~

(fJrmareconheclda) -

-r. f'
(Observação: em caso afirmátillo, assinalar a~ressalv.afàêinta).

• ~ ." 'L L' .. ~' . _ ..•••••• ,L~, . ,- 'lIoi.,I
...• - -~ ;..-"-'
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DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

de 2015.I
I

)
~,V

i,
l'
i .//

1/
CONTADOR DA EMPRESA /

/(nO de Registrô'rlO órgão Competé'nte'- CRC)

- '\ ~~.~/ /.,

-.....J - / /" i
(assinatura do Representante Legal)/••.. ,... .

(nome Completo do Representante Legal)
''(Carimbo da.Empresa)~

~
(firmareconhecida)

'" ç''-- ". '""" - - ~~)r' ..••...!Z~,,-'-.~r" ...>l.
~~-"./'. '" - ~....•.~Io-,,_-

I ~..

r' ':'\ . 17 /' ,: ,
Concorrência 001/201~ /-~\ "'~~' "i.o"._' /'.' (~::,'::,/ ~ ," ,,-,/ £~i7!J

/,-. ~;>' - /" ..~ (no~~:{'cfaí/empresa),
sediada ,na, "-\ / r-.. \ ~/:(endereço
completo)'2ínsérita no CNPJ/MF sob o número ~., :",
DECIf-~": sob as penas da lei, quê na present~ data é considerada: <--«-;;

. '.' i' • '. "- ..• ' " ~ ., ~"
( t)MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3°, da Lei Complemehtar
nO123, de 14 de ~ezembro de 2006. -",. 1 y~
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso 11,do artigo 3°, da
Lei Complement~r nO123, de 14 de de.z~_mbr()de 2006 Declarâ ainda, que a
empresa está excluída das vedações cônstantês ao parágrafo 4°, do artigo 3°,

" J'
da Lei Complementar nO123, de 14 de dezembro de 2006.. .. " ( -..•

'\ ..1\..... "I\... '.•••.....': " / ....• /
~-"'-l •......•.

\

\\ ,_de

j\'"

\ ' /
L~"\

\
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

de 2015,

, \ 4 • _ •.••

.' ~ ). /7t: -\'A /... '.... ... "ii, \\. '/ ,...

CÂMARA MUNICIPACDEéA~iNHO ". '-'-/ f/;'8/l
Edital nO002/3,015 \;ó~~~/ ~!!,I 'I-/"
Concorrência 001/2015 /\ ~'~tft.e,,~//~ O, :~~./, ~ \ ~,~

/ --.,,,-, /', /"/A
-'''J (Razão Soéial-.\ da-"--'---------~------ '. {:---'/

Emplésà): estabelecida ,na
~y'i t\.\,/'.•., -~~--- (end~~ç9

completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. " , rieste
ato representada por [ , inscrito'" no
CPF sob o nO, . , ,na qualidade de
representante/sóçio/procurador, no uso_ de,.suas atribuições i legais, vem:
DECLARAR, para os fins de direito, que.não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer d8'suas esféras.

Por ser a expr~ssão da verd~~e, firm~~oso'prese~te,/: I
\\' " I
\ \ , __ de /1 I\:~ /Ii )

(Razão.Social daEmpresa)/ . ~
(nome do.rêsppnsável/prócurador) , ',-, /, ,r1
(cargo do resp~ávêl/Pfocurador) / (J

(firma reco~ //

~
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- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAIIAZIII1IO.RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA 001/2015' ~.\':,' ••~E""'-
••.• I,' ,::' '<> i/ ,I..,..;, ,Y ,,-'J /'
0/> " -> •• l/I/) r

" \'4 ~JI, II /7
"... '" f"",O PODER:1LEGISLATIVO...•DO-MUNICIPIO DE CARAZINHO, de

//',. \,.. - ../ .'~.. . ""' .. ',.0..,acordo com",é!leglslaçao vigente, torna publico para conhecimento dos
interessad()s~ilue às 09 horas, do dia 07~domês de janeiro do ah6'dé2016,
na sala/de}e-úniões da Câmara Municipal de C~razinho, sito na Av. 'Fio1ésda
Cunha;bog99, reunir-se-ão a Comissão Permanente de Licitações, designâda
pela ~o,itéria no 40/2015, com a finalidade de receber propostas e documeQto's
de habilitação em' atendimento "ao Edital daConCõrrenclã'001/:z015, que (tém"
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 Câmâra Municipal
localizada na Ave,nida Flores da Cunha"n~. 799, n~ Cidade de C,arazinho/RS,
de segunda à sexta-feira, das 8h30min às.. '11h30min;I ou pelo site
www.camaracrz.rs.gov.br. Telefone para contato:"(54) 3330-2322.'UCITAÇÃO:
Concorrência 001i201,~' Processo àdrninistra.tfyoÓ26/201,5. /, I

, \ •• I I\\ 0;;';""0, ~:~Tomb"do2015
\ \Paulino de Moura /;

~";d,"to d~~~ M"~/"";"~" ~
'-.J ~ <:D // \J

~~
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j ".., /\

('i//!
/ / /~, "

\\ /' / I (()

0( <-~//
"'AVISO~CONCORRÊNCIA001i2615

~ ~_.'-~
Objeto: contratação de A9ênciil'deJ?JofJagandapara prestação de serviços de
Publici?ade e Propag~rida ).e~xa?a~lS:âm~ta)MuniCipal . de Cara:inho.
Recebimento das propostas e documentos' as.09 horas, do dia 07 do mes de
janeiro do ano de 2016. Edital: http://www.camaracrz.rs.gov.br/. Informações:
(54) 3330-2322. 16 de novembro de 2015. L1CITAÇAO: Concorrência
001/2015. Processo administrativo 026/2015.
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