
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CARTACONVITEN"006/2010 DE 11 DE FEVEREIRODE 2010
PROCESSO007/2010

CÂMARAMUNICIPALDE CÁRAZINHO
EDITALDECONVITEN"006/2010
TÉCNICAE PREÇO

•
.Edital de convite pariva contratação de
Agência de Publicidade, pessoa jurídica, para
prestação de serviços publicitários como os
definidos na Norma Padrãópelo Decreto n°
57.690/66.

O VEREADORGILNEIALBERTOJARRÉ, PRESIDENTEDO LEGISLATIVO,no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei n.o 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, toma público para o conhecimento dos interessados que às
09:30 horas, do dia 26 do mês d,~.-março de 2010' a Comissão Permanente de
Licitações designada pela Portaria n.• 045.10 se reunirá na sala de reuniões da Câmara
Municipal com a fmalidade de receber prop6stas pàra contratação de empresa para a
prestação de serviços de Publicidàdé. ~f

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado desde
que convidadas pelo Órgão licitador, que o estenderá aos demais cadastrados, que
manifestarem sua intenção de participar no prazo de 24h antes da hora marcada para o
recebimento dos envelopes de documentos:e proposta.

A presente licitação é um Convite"dotipo "técnica e preço" e se fundamenta nos
seguintes documentos normativos: Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações; Lei Federal 4.680 de 18 de Julho de 1965 e o Decreto Federal 57.690. de 01
de Fevereiro de 1966, com as normas - Padrão do I Congresso Brasileiro de Propaganda,

• incorporadas por este Decreto e complementas pelo Código de Ética dos Profissionais de
Propaganda.
I .DOOBJETO .
1.1 Seleção e contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de
publicidade legal e institucional ao Poder Legislativo Municipal de acordo com as
necessidades e planos 'de ação da Câmara Municipal de Carazinho.
1.1.1 Os serviços publicitários de que trata essa licitação, incluem as atividades de
criação e produção de peças publicitárias gráficas, e1etrónicas e digitais, avaliação e
supervisão técnica junto aos 'fomecedores, contratados e veiculação de anúncios e
comunicados junto aos meios e veicillos de coÍminicação, após prévia autorização do
Presidente do LegislativoMunicipal.
1.1.2 A prestação dos serviços citados no subitem acima (1.1.1) será remunerada pelo
percentual estabelecido na proposta comercial de seus preços de tabela, concedido pelos
veiculos de comunicação exclusivamente à Agência de Propaganda; pela cobrança de
serviços conforme tabela de Custos Intemos da Agência e por honorários de no máximo,
15% (quinze por cento) sobre custos de produção que não proporcionem desconto ou
comissão. Painel dePublicaçOeS ~

Câmara Municipal carazln~O
Publicado em: :} 03 .

AI' I 03 I 1/ O I. L,
u.d.( Oy. WVfV .
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1.1.3 Tais serviços serão prestados na linha de comunicação social, assim definida:
1.1.3.1.Linha de Publicidade Institucional - Campanhas institucionais, educativas,
comunitárias ou informativas, com o objetivo de esclarecer a opinião pública, promover
ou divulgar as atividades d6Legislativo, promover ou divulgar eventos com apoio oficial,
sensibilizar a opinião pública sobre' assuntos de relevante interesse comunitário e
prestar contas sobre atos, realizações e beneficios sociais. .
1.1.3.2. Linha de Publicidade Legal-Relatórios de Gestão Fiscal, Relatórios Resumidos
da Execução Orçamentária, Extratos de contratos, avisos de licitações e resultados,
projetos em andamento e demais obrigações legais. "
1.2 O Periodo contratual se limita ao exercício de 2010, podendo ser prorrogado se
houver interesse das partes, até o limite permitido .
2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

As empresas que desejarem participar desta Carta Convite estarão
condicionadas e obrigadas à apresentação, na sede do ente licitador,' até o dia e hora
mencionados no preãmbulo deste instrumento, de 03 INVÓLUCROS indevassáveis e
lacrados, distintos e numerados de 01 a 03, sendo que a documentação e as propostas
devem ter todas as folhas numeradas seqüencialmente,' sem emendas nem rasuras,
sendo a proposta em papel timbrado do Licitante com rubrica do responsável pela sua
elaboração em todas as folhas. .,.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS INVÓLUCROS:
I - Invólucro W. 01 - HABILITAÇÃO ..:.< .
Terá na parte extema as seguintes indicações obrigatórias:

À cÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.• 006/2010
INVÓLUCRO NO01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

11- Invólucro W. 02 - PROPOSTA TÉCNICA
Terá na parte extema as seguintes indícações:

À cÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.• 006/2010
INVÓLUCRO NO02 - PROPOSTA TÉCNICA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

11I- Invólucro W. 03 - PROPOSTA COMERClAL

À cÂMARA MUNICIPAL DE 'C~INHO
EDITAL DE CONVITE N.• 006/2010
INVÓLUCRO N. 03 - PROPOSTA COMERClAL
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

Não serão recebidos os invólucros apresentados após o horário determinado
para seu recebimento.
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2.1 DO INVÓLUCRO N"01- "HABILITAÇÃO"
Para a habilitação o licitante deverá apresentar:

2.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF); " .
2.1.2 Prova de inscrição no cadastrô Municipal ae Contribuintes relativo ao domicilio ou,
sede da proponente; pertinente ao seu ramo de atividade e 'compativel com o objeto da
licitação;, ' . '/'
2.1.3 Prova de regúlaridade com as Fazendas Federal (Receita"Féderale Divida Ativa da
União), Estadual e Municipal do domicilioou sede da proponente; .
2.1.4 Prova de regularidade relativa à Previdéncia Social (CND)e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço- FGTS(CRF),demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais, instituídos por Lei; ,
2.1.5. Contrato social da Empresa e suas alterações;
2.1.6 Documentos pertinentes à QualificaçãoTécnica:
a)Registro ou inscrição na entidade profissional competente (ARP- Associação
Riograndense de Propaganda); .
2.1.7 Indicação e qualificação (nome, nOdo RGe CIC)de quem subscreve os documentos
apresentados; ,"~ ' ..' '-2.1.8 Credenciamento / Procuração de representante, com poderes expressos para atuar
em nome da proponente; '. :;"
2.1.9 Prova de quitação da Guia'dé Recolhimento da Contribuição Sindical Patronal, do
Sindicato Estadual das Agéncias de Propagandas; :
2.1.10 Prova do Registro de Publicitário na Delegacia Regional do Trabalho do
responsável profissional pela empresa,. constante na sua Carteira Profissional ou
DiplomaLegal;' \ •.,' J

2.1.12 Comprovação de que a empresa dispõe dos departamentos indispensáveis ao
funcionamento de uma agéncia de propaganda, através de apresentação do Certificado
de Qualificação Técnica, expedído pelo CENP- Conselho Executivo das Normas - Padrão
da propaganda brasileira; '. ,/ . ",
2.1.13 Atestado fornecido por, no minímo, 02 (dois) clientes mantidos pela empresa ou
que tenham sido atendidos até a publicação deste Edital, e que tenham utilizado, no
decorrer do mesmo periodo, programação de midia em'televisão, rádio, jornal ou revista;
2.1.14 Declaração de plena submissão às condições do Edital, em todas as fases de
licitação;
2.1.15 Declaração, sob as penalidades legais, de que não existe superveniéncia de fato
impeditivo da habilitação.
2.1.16 Declarações conforme Modelos(AnexosI e 11);'
2.1.17 A certidão que não contar com validade expressa, será considerada válida por
60(sessenta) dias contados da data de sua enllssão, exceto as extraídas via Internet.

Os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via e poderão ser
apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou ainda por
publicação em órgão de imprensa oficial.

Os documentos exigidos deverão ser, preferencialmente, relacionados,
separados, colacionados e numerados na ordem estabelecida neste Edital, indicando o
subitem correspondente.
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Todos os documentos expedidos pela empresa serão subscritos por seu

representante legal, com identificação clara de seu subscritor.
A falta de qualquer dos documentos solicitados neste edital, implicará na

inabilitação da licitante. .
2.2 D O INVÓLUCRO N"oi - "DOCUMENTAÇAoTÉCNICA" ( ANEXO 111)

.
PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPEN" 2, "/~ /" ....•

. 'Ali~itante deverá apresentar li proposta técnica,'et£:~)], (uma) via (original
ou cópia 'autenticada em cartório), datilografada ou impressa, sem 'emendas, rasuras,
datada e assinada por representante legal (is)da empresa, contendo ~ seguinte:

2.2.1. Descrição detalhada da proposta técnica de desenvolvimento publicitário para a
realização do objeto da licitação, composta pelos seguintes itens: .

2.2.1.1. Raciocinio básico - a licitante .deverá apresentar um texto, expressando seu. ,
conhecimento e entendimento sobre aCãmara de Vereadores, seus serviços, sua linha de,~. .
atuação especifica e sua necessidade de comunicação. O texto não poderá exceder a 25
(vinte e cinco) linhas, digitadas em fonte de corpo 12, com espaçamento de entrelinhas
simples; .~ ./' '..."

2.2.1.2. Estratégia de mídia - a estratégia de mídia deve ser composta de texto, que não
poderá exceder a 25 (vinte e cinco) linhas, digitadas em fonte de corpo 12, espaçamento
de entrelinhas simples, além de anexos ;que a empresa entender necessário, como
resultados de pesquisas, tabelas de valorese de público, que evidenciem o conhecimento
e análise dos hábitos de comunicação do municipiode Carazinho;

/

2.2.1.3. Idéia criativa - sintese da estratégia de comunicação publicitária para a
Cãmara de Vereadores, apresentada sob forma de texto, que não poderá exceder a 25
(vinte e cinco) linhas, digitadas em fonte de corpo 12, espaçamento de entrelinhas
simples, acompanhada de exemplO de 01 ,(uma) peça publicitária, anexando layout
referente a idéia. ,Para o desenvolvimento da peça, fica estabelecido o seguinte
briefing: .

Especificacões técnicas:'anúncio de jornal; colorido;página inteira;

Especificação da idéia: o anúncio deverá enaltecer.o.trabalho realizado pela Cãmara de
Vereadores, como forma de engrandecimento da sociedade Carazinhense. A idéia é
repassar aos leitores o quanto é importarite a atuação da Cãmara.

2.3 . DO INVÓLUCRO N" 03 - "PROPOSTA COMERCIAL" (ANEXO IV)
2.3.1 Documentos que deverá conter o Invólucro nO03:
2.3.1.1 Aproposta de remuneração pelos serviços prestados:
1. Pelo desconto pela taxa máxima de 15% (quinze por cento) sobre os custos de
produç'ore_da "'" ,""",,,o,ou""'''' '£"".0 do, remç'''' ,uprimeo""'''"'jfldO'

••
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lI. Pelo desconto sobre os valores constantes da Tabela de Custos Intemos sugerida pelo
Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul, relativamente aos custos
prestados intemamente na Agência.
m. Declaração de que o 'valor do preço proposto, deduzido os descontos ofertados,
compreende todos os' serViço;,' materiais 'e encargos necessários á sua completa
re~ç~.' ,
N. Declaração/do percentual de repasse para a Contratante. do desconto obtido pela
agência junto' os veiculos de comunicação. .,',;'"
V, Declaração ao prazo de validade da proposta, não inferiót a 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura do certame. /}

'/!
2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS AciMÁ ELENCADOS:
2.4.1. Os documentos deverão ser apresentados em originais ou autenticados;
2.4.2. Os documentos do Invólucro n° 03 devem ser apresentadas em oi (uma) via, com
escrita legívele não poderão, de forma alguma, conter rasuras ou entrelinhas. Somente
serão desclassificadas propostas errôneas quando o erro interferir no resultado
f'mal. ")
2.4.3 Os documentos exigídos deverão'ser; preferencialmente, relacionados, separados,
colacionados e numerados na ordem 'estabelecida. neste Edital, indicando o subitem
correspondente. _'___ J'. _ ~.f ~ .
2.4.4 Todos os documentos exPedidos! pela empresa serão subscritos por seu
representante legal, com identificação clara de seu subscritor, contendo o carimbo do
CNPJ/ MFda empresa
2.4.5 Ocorrendo divergências entre os valores e seus respectivos extensos, prevalecerão
sempre estes últimos. -:.-':
2.4.6 A falta de qualquer das exigênciàs solicitadas neste Edital implicará na
desclassificação da proposta.
2.4.7 Após entregue o invólucro-proposta, seu conteúdo será tido como imutâvel e
acabado, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar
falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades
previstas neste edital. '•

•

2.5. DOS PROCEDIMENTOS
2.5.1 A abertura dos invólucros "DOCUMENTAÇÃO"será re~da sempre em ato
público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos
representantes presentes e pelos membros da Comissão de Licitação.
2.5.2 O exame da habilitação será feito na sessão, de abertura, cujo resultado será
divulgado: se presentes todos os representantes dos licitantes, por ocasião da re~ção
da sessão, quando estes poderão mànifestar',seú desejo de abdicar ou usufruir do prazo
recursal legal; caso contrário, a divulgação será realizada via fax, a todos os Licitantes.
2.5.3 Concluída a etapa de habilitação, depois de decorrido o prazo recursal ou tenha
havido a desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão
devolvidos os invólucros "DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA"e "PROPOSTACOMERCIAL",
fechados aos licitantes inabilitados. Os invólucros não retirados após cinco dias úteis
contados da data da conclusão da etapa de habilitação, serão inutilizados.
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2.5.4 Ultrapassada a fase da habilitação e abertas as propostas, não mais cabe
desclassificar as licitantes por motivos relacionados com capacidade juridica, capacidade
técnica, e regularidade fiscal, salvo em ràZã.ode. fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento. .' - r ,.. ..' •. . " " • _ .
2.5.5 Designação da data para a abertura dos invólucros "DOCUMENTAÇAOTECNICA"e
"PROPOSTACOMERClAL"dos licitantes habilitados, quando não se der, como ato
continuo, na primeirà sessão. -~. • ' ; •.
2.5.6 Na :data . prevista, a /Comissão realizará a àbertura dos invólucros
"DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA"e "PROPOSTACOMERCIAL",cohhecendo e rubricando
seu conteÍldo, sendo que a abertura do invólucro daquela proposta precederá a abertura

,. 'ldo invólllcro desta. <.~
2.5.7 A Comissão nomeada pela Portaria 038/2010 anaHsatá "'á documentação
técnica na própria sessão de abertura dos invólucros ou em sessão pôÍlterior designada
para o julgamento. - " .• ,
2.5.8 Da abertura dos invólucros da documentação técnica, se~ão avaliadas e
classificadas as propostas de acordo com os critérios definidos na pontuação técnica
constante no Anexom, e os documentos exigidosno item 2:2 pelo setor competente.
2.5.9 As propostas que forem tecniciúrieriteinsuficientes' serão desclassificadas sendo
restituídos os envelopes de preço ao licitante. ,c ",,-
2.5.10 Após a classificação das propostàs{ técnicas, serão abertas as propostas
comerciais, que serão classificadas pelatot-dem crescente dos descontos propostos por
item.
2.5.11 A Comissão desconsiderará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital,
inclusive fmanciamentos subsidiados ou a fundo perdido, bem como preço ou vantagem
baseados nas ofertas dos demais licitantes./ '
2.5.12 AComissão julgadora desclassificará as propostas que não atendam às exigéncias
do ato convocatório da licitação e/ou' manifestamente de preços excessivos ou
manifestamente inexeqüíveís; e ainda, as 'propostas que estiverem em desacordo no todo
ou em parte, com as exigéncias do Edital betil como ao inciso IV do artigo 43 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações. .
2.5.13 Se todas as propostas forem desclassificadas a Comissão poderá fixar aos
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras, sanadas as
irregularidades que ensejarem a desclassificação.
2.5.14 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito por
meio de sorteio, nos termos do disposto no artigo 45, !'j2° da Lei Federal nO8.666/93 e
suas alterações.
2.5.15 As decisões relativas ao julgamento, serão devidamente comunicadas aos
licitantes, via fax e/ou publicação. . ,_'
2.5.16 Decorrido o prazo legal para interposição de recursos, o processo licitatório será
submetido à deliberação da Autoridade Competente quanto a homologação e adjudicação
do objeto da licitação.
2.5.17Somente terão poderes para manifestarem-se os sócios das empresas com poderes
de gerência e administração ou pessoas que possuam procuração para representação
formalizada (escrita),mediante documentação comprobatória devidamente autenticada.
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3. DO JULGAMENTO
3.1 Sendo a presente licitação do tipo "Técnica e Preço", as propostas das licitantes
habilitadas e pré-qualificadas serão examinadas, preliminarmente quanto ao
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.
3.2 Ojulgamento das propostas será. efetuado pela Comissão Especial de Julgamento no
que se refere a Proposta técnica e pela Comissão Permanente de Licitações na Proposta
Comercial, que deverá levar em consideração os seguintes fatores:
1-Pontuação Obtida; /. •. ,: ~
11-Descontos Ofertados;
3.3 Serão desclassificadas as propostas: , ,
a) Que IÍãó atenderem às exigéncias do ato convocatório da licitação; .
b) Que obtiverem nota zero em qualquer dos quesitos avaliados,' relacionados nos
Anexos.
c)AsAgéncias concorrentes que atingirem pontuação total inferior a 20 (vinte)pontos.
3.4. A pontuação de cada quesito (critério de julgamento) corresponderá à média
aritmética dos pontos atribuídos por cada membro da Comissão de Licitação e Comissão
de avaliação técnica., " I
3.5.A pontuação total corresponderá aó)omatório dos pontós recebidos em cada quesito,
relacionados aos Anexos da Proposta Técnica e Comercial;:
3.6. A comissão de licitação não. aceitará em' hipótese alguma, futuras alegações de
omissão, na proposta, de serviços necessários à execução do instrumento contratual, ou
de inexatidão relativamente a quantidade contratada, com o objetivo de alterar o
percentual proposto.
3.7. Considerando ser uma licitação do tipo "Técnica e Preço", quando não escolhída a
proposta de maior desconto, será obrigatória a justificativa escrita da Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento.
3.8. As decisões relativas à habilitação ou inabilitação, desclassificação das propostas,
julgamento, bem como homologação, revogação e anulação do certame serão
devidamente divulgadas e comunicadas aos interessados, ressalvando-se àquelas feitas
diretamente aos licitantes, desde que todos estejam presentes às sessões respectivas.
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4. DOS RECURSOS
4.1 Os recursos serão apresentados através de Processo Administrativo, devidamente
protocolado no setor competente, junto à Càmara Municipal no prazo legal previsto.
4.2 Os recursos deverão' ser interpostos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
contados da comunicação dã decisão, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 109 da LeinO
8.666/93. , . " ., 'I' ,

4.3 O recurso' será dirigido à autoridade superior, por. 'intermédio da Comissão
Permanente de 'Julgamento e Lidtações, 'a qual poderá recónsiderar sua decisão, no
prazo de .02, (dois) dias úteis" contados do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidáde.
4.4 DecaiTádo direito de impugnar, perante o órgão ou entidade os ,termos do edital de
licitação, aquele licitante que tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar depois do
julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso. .

5. PENALIDADES ,~
5.1 Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
5.1.1 por atraso injustificado: '::•..' " .
a) multa de 0,3% ao dia até o trigésimo diaJnêidente sobre o valor da nota fiscal ou
documento equivalente; _ ?,...(
b) multa de 0,6% ao dia a part:iT.do3 l°: dia de atraso, incidente sobre o valor da nota
fiscal ou documento equivalente; sem prejuizo da rescisão do contrato a partir do 60° dia
de atraso além da sanção prevista na alinea anterior.
5.1.2 por infração á cláusula contratual que não gera inexecução de contrato;
a) multa de 5% sobre o valor total da nota,fiscal ou documento equivalente.
5.1.3 por inexecução total ou parcial do contrato;
a) adverténcia;
b) multa de 10%sobre o valor total do contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedirD.entode contratar com a
Administração/por prazo não superior a 02 (dois)anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com' a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuizos resultantes e após
decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso anterior.
5.1.4 Multa de 30% por recusa injustificada em receber, retirar ou emitir a nota fiscal ou
documento equivalente dentro de 5(cinco)dias, contados da notificação.
5.2 O prazo para apresentação da defesa prévia quanto ao inciso IV do art. 87, da LeinO
8.666, de 21 de junho de 1993 será de 10 (dez)dias. Nos demais casos, esse prazo será
de 05 (cinco)dias. J
5.3 Se ocorrer atraso injustificado na entrega do objeto licitado, a Administração, a seu
critério, e observadas as exigéncias legais, reserva-se o direito de aplicar as penalidades _
previstas na legislação vigente, sem prejuizo da rescisão contratual, aplicando conform --,
o caso:
LAdverténcia;
lI. Multa;
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m. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por até 02 (dois)
anos, publicada em órgão oficial;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, publicada
em órgão oficial,enquanto~perdurarem os motivosde punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria iutoridade que aplicou apenalidade.
5.4 As sanções são autónomas e a aplicação de uma nãô "excluia outra.
5.5 A aplicação das sanções será precedida de procedimento em que se garantirá ampla
defesa à contratada, cabendo ainda, o direito à interposiçãôde recursos na forma
prevista na Leifederal nO8.666/93 e suas alterações. . • '.'

6. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO /
6.I O contrato a ser firmado entre o órgão ou entidade promotora' da licitação e a
licitante vencedora, observadas as condições constantes deste Edital, terà suas cláusulas
estabelecidas pela primeira.' ,
6.1.1 Aminuta do futuro contrato se constitui em um anexo deste Edital, dele fazendo
parte integrante. _,
6.2 O contrato deve mencionar no: preâmbulo, os nomes das partes e de seus
representantes, a finalidade, o ato quei..áutdrizou a sua laVratura, o número do processo
da licitação, a sujeição dos contratantes às normas.da Lei nO8.666, de 21 de junho de
1993, e às c1àusulas contratuais. , , I'. ':~' .~

6.3 A desisténcia do órgão ou'eÍÍtidade /promotora da licitação de contratar com a
licitante melhor classificada não confere a esta o direito a indenização ou reembolso de
qualquer espécie.
6.4 Ao ser convocada para assinatura do termo de contrato, a Proponente
vencedora deverá apresentar tabela de'preços aplicada pelos meios de comunicação
de circulação e .abrangência no Município (rádio, televisão, jornal e revista),
indispensáveis a execução do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a
contar de sua convocação. '
6.5 O prazo de vigência do contrato irá até 31 de Dezembro do corrente exercicio,
iniciando a partir da data da fmnação de seu instrumento, podendo ser prorrogado para
exercícios seguintes atê o limite de sessenta meses, de acordo com a legislação
pertinente, quandô houver interesse de ambas as partes.
6.6 O Contrato estabelecerámulta/pen8.Iidades aplicáveis a critério da Administração,
relativamente à inobservância das exigências e obrigações correspondentes a cada um
dos serviços de que trata a presente licitação.
6.7 As partes contratantes. elegerão explicitamente, o Foro de cidade de Carazinho (RS),
para dirimir quaisquer questões que surjam por força do contrato.

\ I . ,

, , .•. ,.

7. DAS OBRIGAÇÕES . ,
7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as c1áusulasl
avençadas, respondendo cada qual pelas conseqüéncias de sua inexecução total ou
parcial.
7.2 AContratada, na vigênciado contrato, será a única responsável perante terceiros P0I' r

atos praticados pelos seus empregados, excluída a Contratante de quaisque
reclamações e/ou indenizações.
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7.3 A Contratada é obrigada a reparar, comgrr, remover, reconstruir ou substituir às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções na execução dos serviços.
7.4 A Contratada deverá prestar os se~ços de acordo com as melhores técnicas
profissionais, com estrita. obediéncia às leis do Pais, e em conformidade com o
estabelecido no respectivo contrato.
7.5 Será vedado à Contratada subcontratar ou transferir .0 contrato sem prévia
autorização expressa da Contratante.

8. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1 A mexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüéncias contratuais e as previstas em lei.

9. DOS RECURSOS FINANCEIROS
9.1 As despesas decorrentes da contratação objeto da presente licitação correrão por
conta da rubrica abaixo descrita:
Órgão 01 Câmara Municipal

'"Unidade 01 - Câmara Municipal 'l~ "

ProjetoIAtividade: 010310001.2002 DivulgaçãoOficial
Dotação/Elem. Desp: 3.3.9.0.39.90.00.00.00 Servode Publicidade Legal

3.3.9.0.39.92.00.00.00 ServoPubl. Institucional
O valor da verba orçamentária disponível no orçamento vigente representa num
investimento estimado no valor de R$ 78.000,OO(setenta e oito mil reais) para o
exercicio de 2010, sendo que se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a
totalidade da verba prevista.

10. DOS ENCARGOS
A licitante é responsável por quaisquer tributos e encargos acessórios incidentes sobre o
objeto da presente licitação e/ou quaisquer alterações que venham a ocorrer, seja de
alíquotas ou decorrentes de novos tributos.

11. DA ENTREGA
As publicações deverão ser efetuadas em conformidade com o objeto contratado, nos
prazos e formas estipuladas.

12. DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados mensalmente até trinta dias do mês subseqüente ao mês
em que foram prestados os serviços, pagamento este 'condicionado à apresentação da
nota fiscal pela agência discriminando os serviços-realizados,mapas de mídia e outros.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ff
13.1 É facultado à Comissão Permanente de Julgamento e Licitações ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da Licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer \
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos o
informações que deveriam constar originariamente dos invólucros.

Av.Floresda Cunha,799- CaixaPostal:440- FonePABX:(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

•

11
13.2 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação
para contratação, ou pedido de entrega do objeto licitado, ficam os licitantes
automaticamente liberados dos compromissos assumidos, ressalvados os casos em que a
validade das propostas for expressamente superior ao prazo de 60 (sessenta) dias.
13.3 O Ente Licitador poderá'r~vogar a presente licitação'por razões de interesse público,
conveniência e oportunidade decorrentes de fatos supervenientes à sua abertura,
devidamente indicadas, pertinentes e suficientes para justificar, tal conduta; ou anulá-la
por ilegalidade de' oficio ou mediante provocação de terceiros, 'com parecer escrito e
fundamentado.'Em ambos os casos serão assegurados o contraditório e a ampla defesa;
13.4 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação
de inderuzar' por parte, do Ente Licitador, ressalvando o disposto no parágrafo único do
artigo 59 da Lein° 8.666de 21 de junho de 1.993. -
14. Integram este edital os segUintes anexos:

\

Carazinho, '11 de fevereirode 2010.
/

a) Anexo I: Declaração Modelo"A";
b) Anexo 11: Declaração de Idoneidade; _
c) Anexo 111 : Pontuação da Proposta Técnica;
d) Anexo IV: Pontuação da Proposta Cóinercial;
e) Anexo V:Minuta do Contrato.. ",

'A,

15. DOS ESCLARECIMENTOS \:'.;..,
15.1 Os esclarecimentos referentes a esta licitação,' poderão ser solicitados na Câmara
Municipal de Carazinho, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 11:45h, 13:30h às 17:00h
por correspondência protocolada no setor. competente atê o segundo dia útil anterior à
data designada para a realização da licitação ou pelo telefone: (54)3330-2322.
15.2 A solicitação de informações não motivará a prorrogação da data do início do
certame licitatório.

•

contra-se examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico:

Il
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ANEXO I CARTA CONVITE 006/2010
12

~.

, .
DECLARAÇÃO MODELO "A", -~ -.A _~ - - •. "/ '

,.. ".

•

•

VÁLIDA SOMENTE COMO MOnELO,
Ref.: (identificação da Licitação) '. ,~
A Empresa , inscrita'" ~ no CNPJ nO
..................... : , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
............................................. , portador (a) da Carteira de, Identidade n°
........................... e do CPF nO , DECLARA, para fms do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( )
Nota: em caso alternativo, assinalar a ressalva acima.

,
'. .. ...•,

...•.......................................................
data~f ';

............~.:~ ~:..: ~ .
representante legal

(se procurador anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que
se proceda à autenticação por servidor ~_aAdministração).

, /
'"

-'

/

12
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ANEXO 11 CARTA CONVITE 006/2010

• DECLARAÇ~O

VÃiIDÂ.'SOMENTE COMO MODELO

13

•

•

A empresa : através de seu representante legal,
Sr. (a) : : / , CPF : :: , cargo
na empresa, (Sócio ou Diretor) : , DECLARA, para fms de
direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pela Cãmara Municipal de
Vereadores, .que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas, bem como de que comunicaremos qualquer fato ou evento
superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha àlterar a atual
situação quanto à capacidade juridica,' técnica, regularidade fiscal e idoneidade
económicofmanceira.

Por ser expressão da verdade, firma a presente. ;
0: ~ : , de de .

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

Assinatura do representante legai'acima quálificado e' carimbo da empresa.
(se procurador anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se
proceda à autenticação por servidor da Administração) .

13
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PONTUAÇÃODA PROPOSTATÉCNICA

14

•

•

RACIOCÍNIOBÃSICO•••....•••............••....•.••..••••••• 10 pontos' ,
I. Experiência profissional em atividades publicitárias;
11.Adequação'das qualificações dos profissionais à estratêgia dééomunicação proposta,
considerada, nesse caso, tambêm a qualificação dos quadros;

ESTRATÉGIADE MÍDIA •••••.••••••••••••••••••••••••••••••10 pontos
I. A idêia criativa e sua pertinência, contidos nas peças publicitárias; ,
lI. A clareza da exposição, a facilidade de entendimento da mensagem;
m. Aqualidade têcnica da execução e do acabamento;
IV.Adescrição sucinta da solução dos problemas de comunicação:
a) Aconcatenação lógica da exposição;, .
b) A evidência do planejamento publicitário>
c)A consistência das relações de causa"e efeito ",ntre problema e solução;" /, '~ , '.. ',;>-..'.......... ..• ~

f....... '........ ~
IDÉIA CRIATIVA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•.••:••..•.••••10 pontos
I. A acuidade das caracteristicas da Càmara Municipal e das suas atividades que sejam
significativas para a comunicação publicitária.
lI. O entendimento da natureza, da ;extensão e da qualidade das relações da
Administração Legislativa com seus públicos.
lIl. A compreensão do papel da Càmara Municipal no atual contexto social, politico e
econômico. / "
IV. Clareza na exposição da idêia, força de argumentação, equilibrio dos elementos,
relação entre a proposta e o resultado [mal:

..:•.................... , de de .

Assinatura do representante legal acima qualificado e carimbo da empresa.
(se procurador anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que
se proceda à autenticação por servidor da Administração).

. ,
. I ..t"

14
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ANEXO IV DA CARTA CONVITE 006/2010
15

•

•

PONTUA.ÇÃODA PROPOSTA COMERCIAL
,..- .• - •.•.• ••••••. - '~ • fio.,

1. Pela maior oferta de. 'd~sconto da Taxa de 15% (grad~ado em percentual de 0-100)
....................... :~•......\ 20 pontos '.

; , \

- .
lI. Pela maior oferta de desconto sobre a Tabela de Preços sugerida pelo Sindicato das
Agências de' Propaganda do Rio Grande do Sul (graduado em' percentual de 0-
100)••••••••••••••••••••20 pontos

III- Pela maior oferta de desconto de 20% recebido pela agência dos veículos de
comunicação (graduado em percentual de 0-100) •••••••••••••••••••••••••••••••••~; •••••••••••••••••30
pontos

.. , de de .
.•••••"/ ""- I•.••..•; -........, .

.. "Assinatura do representante legal acima qualiÍicádo e carimbo da empresa.
(se procurador anexar cópia da prócuraçãó autenticáda ou com o original para que se
proceda à autenticação por servidor da Administração)

/
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ANEXO V CARTA CONVITE 006/2010
16

•

•

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
.••••••..• .0. . _~~. ' ._ ,_ . ,.,., _

,CARTA CONVITE N"006t201Q.
•. -{:'

A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público,
~ ~ . ",r,'-Ij.

CNPJ 89,965,~22jOOOI-52, com sede na Avenida Florés da Cunha, 799,
CarazinhojRS; representada por seu Presidente, Vereador' Gilnei Alberto Jarré ,
inscríto no CPF 471.658,040-72; residente e domiciliado na AveIiiqa Pátria, 1600,
Bairro' Centro, nesta cidade, aqui denominado, CONTRATANTE, e,
__________ ,'com sede em , na , inscrita no
CNPJ/MF sob nO , doravante denominada CONTRATADA,neste ato
representado por seu , brasileiro, Carteira de Identidade nO
________ , resolvem celebrar o presente contrato, para prestação de serviços de
publicidade, a serem realizados na forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário, mediante os termos e condições a seguir:

t"S ."
CLÁUSULA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO E DOCUMEMTOS VINCULADOS
1.1.0 presente contrato reger-sed"'pelas'dispollições da Lei nO8.666, de 21.06.93, e
alterações subseqüentes. "', .~. '
1.2. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato - e a ele se
integram em todas as cláusulas, O Edital de Carta,Convite 006/2010 e seus anexos, bem
como as propostas. " '/ I
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO~' . /
2. 1.Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade da
CONTRATANTE,compreendidos o estudo, a concepção, a execução e a distribuição de
campanhas e peças publicitárias, o assessoramento e apoio 'na execução de ações de
assessoria de imprensa, relações. públicas, 'expressões de ptopaganda, logotipos e
elementos de programação visual, a organização de eventos, o planejamento e montagem
de estandes em:feiras e exposições e demais serviços destinados ao atendimento das
necessidades de comunicação da CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
3.1. O presente contràto terá vigência durante o exerciciode 2010,
3.1.1 A CONTRATANTEpoderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante acordo
entre as partes, na forma do artigo 57, Inc. lI, Lei 8.666/93, obedecido o limite
estabelecido no art. 23, lI, letra "a" da mesma lei. ,',
CLÁUSULA QUARTA -RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. A estimativa das despesas com a execução dos serviços contratados é de R$
78.000,00 (setenta e oitomil reais), para o exerciciode 2010.
4.2.A CONTRATANTEse reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade
de verba prevista.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16
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5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA,além das demais previstas neste contrato
ou dele decorrentes:
5.1.1. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade.
5.1.2. Realizar - com seus próprios recutsós ou, quando necessário, mediante a
contratação de terceiros ~:'-todosos 'serviços relacionados com o objeto deste contrato, de
acordo com as especificações estipuladas pela CONTRATANTE.
5.1.3. Utilizar os profissionais com qualificação, na elaboração' dos serviços objeto deste
contrato, admitida sua substituição por' profissionais de "experiéncia equivalente ou
superior, desde' que previamente aprovada pela CONTRATANTE.. ,
5.1.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto
a terceiros' e transferir, integralmente, a CONTRATANTEdescontos especiais (além dos
normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de
pagamento e outras vantagens. .:
5.1.5. Negociar sempre as melhores condições de preço, até os perce'ntuais máximos
constantes dos itens 8.2 e 8.3, da Cláusula Oitava, para os direitos autorais de imagem e
som de voz (atores e modelos) e sobre obras consagradas, nos casos de 'reutilizações de
peças publicitárias da CONTRATANTE.,. .
5.1.6. Fazer cotações de preços para;tpdos os serviços de terceiros e apresentar, no
minimo, trés propostas, com a indicaçãÓda mais adequada para sua execução.
5.1.6.1. Se não houver possibilidade de obter? três ' propostas, a CONTRATADAdeve
apresentar as justificativas pertinentes, por'escnto. /
5.1.7. Obter a aprovação prévia dá' CONTRATANTE,'por escrito, para assumir despesas
de produção, veiculação e qualquer outra relacionada com este contrato.
5.1.8. Submeter a subordinação de terceiros, para a execução de serviços objeto deste
contrato, ã prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
5.1.8.1. Nesses casos, a CONTRATADApennanéce com todas as suas responsabilidades
contratuais perante a CONTRATANTE. . ,
5.1.8.2. A contratação de serviços ou compra/ de material de empresa em que a
CONTRATADAou seus funcionários te'nham, direta ou indiretamente participação
societária, ou qual.quer vinculo comercial, somente poderá ser re'al.izadoapós comunicar
a CONTRATANTEesse vinculo e obter sua aprovação.
5.1.9. Produzir, de inicio, após a respectiva aprovação do serviço pela CONTRATANTE,
uma cópia Betacam e uma copia DVDde cada filme para TV, uma cópia, em CO, de
spots e jingles de rádio, um fotolito e duas provas.de fotolito de peças para revistas ou
jornais. .'
5.1.10. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas (folhetos, cartazes, mal.a-
direta, etc) aprovadas pela CONTRATANTE.
5.1.10.1. No caso de necessidade de segunda tiragem, a CONTRATANTEpoderá, a seu
critério, optar pela contratação jmito a terceirós, sob sua própria orientação.
5.1.10.2. Aquantidade de material. a ser utiliZadona veiculação só será definida após a
aprovação da midia pela CONTRATANTEe sua reprodução dar-se-á a partir das peças
relacionadas no item 5.1.10.
5.1.11. Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições,
cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação da
CONTRATANTE,respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros e os
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honorários da CONTRATADApelos serviços realizados até a data dessas ocorréncias,
desde que não causadas pela própria CONTRATADAou por terceiros por ela contratados.
5.1.12. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato,
que envolvao nome da CONTRATANTE,mediante sua prévia e expressa autorização.
5.1.13.Prestar esclarecitÍJ.entOs a CONTRATANTE.'sobre eventuais atos ou fatos
desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA,independentemente de
solicitação. , • •
5.1.14. Submeter previamente a CONTRATANTEa eventual-caução ou utilização deste
contrato em qualquer operação fmanceira. ' '.
5.1.15.Manter,' durante a execução do contrato, todas as co~dições de habilitação
exigidas na Carta Convite que deu origem a este ajuste. ,
5.1.16.Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes das infrações a que houver dado
causa. .'
5. 1.17.Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários e,
quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados.
5.1.18.Assumir, com exclusividade, todosos tributos que forem devidos em decorréncia
do objeto deste contrato, e outras despé'sas"que se fIzerem'necessárias ao cumprimento
do objeto pactuado. .,.... ..,' .""
5.1.19.Responsabilizar-se por recolhimentqs indévidos ou pela omissão total ou parcial
nos recolhimentos de tributos que' incidain ou venham a incidir sobre os serviços
contratados.
5.1.20. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE,a comprovação de estarem
sendo satisfeitos todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fIscais.
5.1.21. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com
terceiros, bem como responder por todos os'efeitos desses contratos perante terceiros e a
própria CONTRATANTE.
5.1.21.1 Em casos de subcontratação de terceiros para a execução, total ou parcial, de
serviços estipulados neste instrumento, exigir dós eventuais contratados, no que couber,
as mesmas condições do presente contrato.
5.1.22. Manter, por si, por seus prepostos e subcontratados, irrestrito e total sigilo sobre
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da
CONTRATANTE. .
5.1.22.1. A infração a este dispositivo, implicará a rescisão imediata deste contrato e
sujeitará a CONTRATADAindenização por perdas e danos.
5.1.23. Responder perante a CONTRATANTEe terceiros, por eventuais prejuizos e danos
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução dos serviços de sua
responsabilidade, na veiculação de publicidade ou' por erro seu em quaisquer serviços
objeto deste contrato. ~.. '-
5.1.24.Responsabilizar-se por quaisquer õnus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda
de descontos para a CONTRATANTE.
5.1.25. Responsabilizar-se pelos õnus resultante de quaisquer ações, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos causado por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos e/ou subcontratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades
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dec' ,Tentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuidas por força de lei,
re' ,cionadas com o cumprimento do presente contrato.
',,1.25.1. Se houver ação trabalhista envolvendoos serviços prestados, a CONTRATADA
adotará as providências necessárias no sentido de. preservar a CONTRATANTEe de
mantê-Ia a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer
natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará a CONTRATANTEas
importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez
dias úteis a contar da data do efetivopagamento. . '/'
5.1.26. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de pr6priedade ou direitos
autorais, relacionados com os serviços objeto deste contrato. . "
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE,alêm das demais previstas neste
contrato ou dele decorrentes:
6.1.1. Cumprir todos os compromissos fmanceiros assumidos com a CONTRATADA;
6.1.2. Comunicar por escrito, à CONTRATADA,toda e qualquer orientação acerca dos
serviços, excetuados os entendimentos óÍ-ms determinados pela urgência, que deverão
serconfrrmados, por escrito, no prazo de vmte quatro horas 'úteis;
6.1.3. Fomecer e colocar à disposição da};CON'[RATADAtodos os elementos e
informações que se fizerem necessários à ex~cução dos serviços;
6.1.4. Proporcionar condições para'.á boa e~e-cuçãodos serviços;
6.1.5. Notiftcar, formal e tempestivamente, a CONTRATADAsobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste contrato;
6.1.6. Notificar a contratada por escrito com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer dêbitos de sua responsabilidade.?
CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO
7.1.A CONTRATANTEfiscalizará a execução dos serviços contratados e veriftcará o
cumprimento das especiftcações têcnicas; podendo rejeitá-los, no todo ou em parte,
quando não corresponderem ao desejado ou especiftcado. "
7.2.A fiscalizaçáo dos serviços pela.CONTRATANTEnão desobriga a CONTRATADAde
sua responsabilidade quanto a sua perfeita execução.
7.3.A CONTRATADAsomente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovaçáo
formal da CONTRATANTE. '
7.4.A não-aceleração de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do
prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE.
7.5.A CONTRATADAadotará as providências necessárias para que qualquer serviço,
incluindo o de veiculação considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito ou
reparado, a suas expensas e 110S prazos estipulados pelá fiscalização.
7.6.A aprovação dos serviços execútados pela CONTRATADAou por seus subcontratados
não a desobrigará de sua responsabilidade quanto á perfeita execução dos serviços
contratados.
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7.7.A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE,referente a irregularidades
ou falhas, não exime a CONTRATADAdas responsabilidades determinadas neste
contrato.
7.8.A CONTRATADApermitirá e' oferecerá condições para a mais ampla e completa
fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo ,informações, propiciando o
acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às exigências
apresentadas pelá fiscalização.
7.9.A CONTRATADA'seobriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTEej ou
auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam
respeito aos serviços prestados ao CONTRATANTE.
7.10. ACONTRATANTEé facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste
contrato, juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA.
7.11. k CONTRATANTEpoderá realizar trimestralmente, avaliação da qualidade do
atendimento do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços da
comunicação sugeridos pela CONTRATANTE,da diversificação dos serviços prestados e
dos beneficios decorrentes da política de preços por ela praticada.
7.11.1. A avaliação trimestral será considerada pela CONTRATANTEpara aquilatar a
necessidade de solicitar à CONTRATADA'que melhore a qualidade dos serviços
prestados; para decidir sobre a conveniéncia de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir
o presente contrato; para fornecer, quando, solicitado' pela CONTRATADA,declarações
sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações
públicas.
CLÁUSULA OITAVA - REMUNERAÇÃO
8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADAserá remunerada da seguinte forma;
8.1.1. Honorários de %( ,por',cento) referentes à produção de peças e
materiais cuja distribuição não proporcione à CONTRATADAo desconto de agência
concedido pelos veículos de ,divulgação, de que trata o item 9.1, incidentes sobre os
custos comprovados e previamente autorizados de serviços realizados por terceiros, com
a efetiva intermediação da CONTRATADA.
8.1.1.1. esses hÓnorários' serão' calculados, sobre o preço líquido, assim entendido o
preço efetivamentefaturado dele excluído o valor dos impostos, cujo recolhimento seja de
competência da CONTRATADA.
8.1.2. Honorários de ' %( por cento) incidentes sobre os custos
comprovados e previamente autorizados de outros serviços a serem realizados por
terceiros, com a efetiva intermediação da CONTRATADA,referentes ao assessoramento e
apoio na execução de ações de assessoria de imprensa, relações públicas, expressões de
propaganda, logotipos e de outros elementos de programação visual à organização de
eventos, ao planejamento e montagem de estandes em feiras e exposições e aos demais
serviços destinados ao atendimento das, necessidades de comunicação da
CONTRATANTE.
8.1.2.1. Esses honorários serão calculados sobre o preço líquido, assim entendido o
preço efetivamente faturado, dele excluído o valor dos impostos cujo recolhimento seja de
competência da CONTRATADA.
8.1.3 l por cento) dos valores previstos na tabela de preços do
Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul, a titulo de ressarcimento
dos custos internos dos trabalhos realizados pela própria CONTRATADA.
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8.1.3.1 Os layouts reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.
8.2. A CONTRATADAnão fará jus a honorários ou a qualquer outra remuneração sobre
os custos de serviços realizados por terceiros referentes à produção de peças e materiais
cuja distribuição proporcione a ela o desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação.
8.3. Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADAou de seus
representantes serão de sua exclusiva responsabilidade. Eventuais exceções, no
exclusivo interesse dá CONTRATANTE,poderão vir a ser ressarcidas por seu valor liquido
e sem cobrança de honorários pela CONTRATADA,desde que antecipadamente orçadas e
aprovadas pela CONTRATANTE.
8.4. A CONTRATADAnão fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência
quando da utilização, pela CONTRATANTE,de crêditos que a este tenham sido
eventualmente concedidos por veiculos de divulgação, em qualquer ação publicitária
pertinente a este contrato.
8.5. As formas de remuneração estabelecidas nesta cláusula poderão ser renegociadas,
no interesse da CONTRATANTE,quando da renovação ou da prorrogação deste contrato.
CLÁUSULA NONA - DESCONTO DE AGÊNCIA
9.1. Alêm da remuneração prevista na Cláusula Oitava, a CONTRATADAfará jus ao
desconto de agências - à base de um percentual bruto de 20 % (vinte por cento) dos
preços de tabela ou dos preços acertados para veiculação, prevalecendo sempre o menor
dos dois - concedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com o art. Ii da
Lei nO 4.680/65 e do Regulamento da Lei n° 4.680/65, aprovado pelo Decreto n°
57.690/66 e alterado pelo Decreto nO2262/97.
9.2. Dos 20%(vinte por cento) de desconto de agência a que faz jus, a CONTRATADA
repassará a CONTRATANTE,sob a forma de desconto, o equivalente a ---(---l
pontos percentuais e permanecerá com os restantes ( ) pontos percentuais,
no ato de pagamento de cada uma das respectivas faturas, conforme previsto no item
11.1.1
9.2.1. As partes contratantes poderão renegociar, no interesse da CONTRATANTE,esse
percentual de repasse, nos.casos.de renovação ou de prorrogação deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS AUTORAIS
10.1. A CONTRATADAcede a CONTRATANTE,de forma tota! e defmitiva, os direitos
patrimoniais de uso das idêias (incluídos os estudos, análises e planos), peças,
campanhas e demais materiais de publicidade, de sua propriedade, concebidos, criados e
produzidos em decorrência deste contrato.
10.1.1. O valor dessa cessão ê considerado incluso nas modalidades de remuneração
definidas nas Cláusulas Oitava e Nona deste contrato.
10.1.2. A CONTRATANTEpoderá, a seujuízo, utilizar referidos direitos diretamente ou
atravês de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência deste contrato e
mesmo após seu têrmino ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ónus perante
a CONTRATADA.
10.2. Em todas as contratações que envolvam direitos de terceiros, a CONTRATADA
solicitará de cada contratado dois orçamentos para execução do serviço, um de cessão de
direitos por tempo limitado e outro de cessão total e defmitiva de tais direitos, para que a
CONTRATANTEescolha uma das opções.
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10.2.1. Nos caso de cessão por tempo limitado, a CONTRATADAcondicionará a
contratação do serviço por periodo minimo de seis meses e utilizará os trabalhos de arte
e outros protegidos pelos direitos autorais e conexos dentro dos limites estipulados no
respectivo ato de cessão. .
10.2.2. Quando a CONTRATANTEoptar pela execução dos serviços com a cessão tota! e
defmitiva, a CONTRATADAse compromete a fazer constar dos ajustes que vier a celebrar
com terceiros - para a produção de peças e campanhas e a prestação de outros serviços -
cláusulas escritas que:
10.2.2.1. Explicitem a cessão total e defmitiva, por esses terceiros, do direito patrimonial
de uso sobre.trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos, ai
incluídos 'a criação, produção e direção, a composição, arranjo e execução de trilha
sonora, as matrizes, os folhetos e demais trabalhos assemelhados;
10.2.2.2. Estabeleçam que esta CONTRATANTEpoderá a seu juizo utilizar referidos
direitos diretamente ou por intermédio de terceiros, com ou sem modificações, durante a
vigéncia deste contrato e mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe.
caiba qualquer ónus perante os cedentes desses direitos.
10.2.3. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão - definitiva ou por
tempo limitado - será sempre considerada comojá incluída no custo de produção.
10.3. A CONTRATADAse compromete a fazer constar, em destaque, em todos os
orçamentos de produção os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s)
consagrada(s), incorporada(s) à peç~ e os de céssão dos demais direitos.
10.4. A critério da CONTRATANTE,as peças criadas pela CONTRATADApoderão ser
utilizadas por órgãos, entidades ou sociedades integrantes da estrutura do Poder Público
Municipal, sem que lhe caiba qualquer õnus perante a CONTRATADA.
cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. Os documentos de cobrança da CONTRATADA,compostos de uma via da Nota
Fiscal - Fatura ou de Fatura com a respectiva Nota Fiscal, e uma via do documento fiscal
do fornecedor com o comprovante do respectivo serviço, serão liquidados, salvo em casos
prêvia e expressamente autorizados pela CONTRATANTE,mediante crédito na conta
corrente nO mantida pela CONTRATADAjunto à Agência , do Banco
___ , da seguinte forma:
11.1.1. Veiculação: mediante apresentação dos documentos de cobrança demonstrativos
de despesas, e respectivos.comprovantes, em até trinta dias após o mês de produção;
11.1.2. Produção: mediante apresentação dos documentos de cobrança, demonstrativos
de despesas, e respectivos comprovantes, em até trinta dias após o mês de produção;
11.1.3. Outros serviços realizados por terceiros: mediante a entrega dos serviços
solicitados, dos documentos de cobrança e respectivos comprovantes, nos vencimentos
previamente ajustados com a CONTRATANTE.
11.2. O Pagamento dos serviços objeto deste instrumento será efetuado no prazo usual
de processamento e de acordo com a Lei nO4.680/65 e o Decreto nO57.690/66, que
estará condicionado à apresentação das respectivas notas fiscais referentes aos
fornecimentos efetuados, devidamente atestados por quem de direito.
11.3. Antes da efetivação dos pagamentos a CONTRATADAdeverá apresentar Certificado
de Regularidade de Situação do fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,Certidão
Negativa de Dêbito junto a Previdência Social - CND, certidões negativas de débitos
expedidas por órgãos da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda
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Nacional e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de
Fazendas do Estado e do Municipio.
11.4. Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, a
CONTRATANTE,a seu crédito, poderá devolvé-la,para as devidas correções, ou aceitá-la,
com a glosa da parte que considerar indevida.
11.4.1. Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não
apresentada, pará fms de atendimento das condições contratuais.
11.5. A falta de pagamento, pela CONTRATANTE,nos prazos previstos acarretará
correção do valor'faturado, calculado desde o dia de seu vencimento até a data de seu
efetivo pagamento, com base na variação do Índice Geral de Preços. - Disponibilidade
(lGP-Dl),da Fundação Getúlio Vargas.
11.5.1. A CONTRATANTEnão pagará nenhum acréscimo por atraso de pagamento
decorrente de fornecimento de serviços, por parte da CONTRATADA,com auséncia total
ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas
constantes deste contrato.
11.6. A CONTRATANTEnão pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou
não instituições financeiras.
11.7. Os pagamentos a terceiros por serviços prestados, incluídos os de veiculação,
serão efetuados, pela CONTRATADA,nos prazos e condições previamente aprovados pela
CONTRATANTEe expressos pelos fómecedores em seu documentos fiscais.
11.7.1. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros decorrentes da
inobservância, pela CONTRATADA,de prazos de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.
11.7.2. A CONTRATADAapresentará a CONTRATANTEcópias dos respectivos
documentos fiscais que comprovem os pagamentos feitos a terceiros, até dez dias após
sua realização.
11.8. A CONTRATANTEefetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos ã CONTRATADA,conforme dispõe o art. 64 da Lei nO9.430 de
27.12.96. .
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -8ANÇOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Em caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATADA
estará sujeita ás sanções e demais disposições dos art. 86 e 87 da lei n° 8.666/93.
12.2. As multas serão aplicadas na forma do item 05 do Edital Carta convite 006/2010.
12.3. O valor das multas poderá ser descontado do valor da fatura de quaisquer serviços
referentes ao presente contrato, cobrado diretamente ou, ainda, quando for o caso,
cobrado judicialmente da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESClsAo
13.1. O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78
e nas formas estabelecidas no art. 79, todos da LeinO8.666/93.
13.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração
será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTEe
comprovadamente realizada pela CONTRATADA,previstas no presente contrato.
13.3. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADAcom outras agéncias de
propaganda, caberá a CONTRATANTEdecidir pela continuidade do presente contrato.
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13.4. A resclsao, por algum dos motivos previstos na Lei n° 8.666/93, não dará á
CONTRATADAdireito a indenização a qualquer titulo, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial.
13.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte da CONTRATANTE,a retenção dos créditos decorrentes deste
contrato, limitada ao valor dos prejuizos causados, além das sanções previstas neste
ajuste, até a completa indenização dos danos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSiÇÕES GERAIS
14.1. A CONTRATADA,guiar-se-á pelo Código de Ética dos profissionais de propaganda
e pelas normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade e promoção que
estejam de acordo com o Códigode Defesa do consumidor e demais leis vigentes, a moral
e os bons costumes.
14.2. O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, após
decorridos cento e oitenta dias de sua vigéncia mediante aviso prévio com antecedência
rninirna de sessenta dias, através de correspondência protocolizada ou por intermédio do
Cartório de Registro de Titulos e Documentos.
14.3. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE,além dos previstos em
outras leis, os constantes da Lei n° 8.666/93, que a CONTRATADAaceita e a eles se
submete.
14.4. A omissão ou tolerância das partes - em exigir o estrito cumprimento das
disposições deste contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente - não constituirá
novação ou renúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquer tempo, exigirem o fiel
cumprimento do avençado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1. Fica eleito o foro da cidade de Carazinho/RS para dirimir todas as questões
oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem justos e acordados, assina o presente contrato em duas vias de igual teor
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes .

Carazinho, de de 2010.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

NOME
CPF

NOME
CPF
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVISO DE LICITAÇÕES

A CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,de
acordo com a legislação vigente, torna público para
conhecimento dos interessados, que realizará a
abertura de licitação, tipo técnica e preço, a seguir
mencionada, cujo Edital e seus anexos poderá ser
obtido na sede da Câmara Municipal na Avenida
Flores da Cunha, 799, Carazinho, no horário das 8:00
às 11:45 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, fone
54 3330-2322. LICITAÇÂO:Carta Convite 006/2010.
ABERTURA:26/02/2010 às 09:30 horas. OBJETO:
Edital de convite para a contratação de Agência de
Publicidade, pessoa jurídica, para prestação de
serviços publicitários como os definidos na Norma
Padrão pelo Decreto nO57.690/66 .

Contratação de Empresa Publicidade
especificações anexos no edital.

Carazinho, 11 de FEVEREIROde 2010.

Painel de Pubhcaçoeb
Câmara Municiesl Carazinh(,

Publicado e ; 1\ -t 03 "1 ;)
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